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(Не)обикновените животни
Чавдар Черников
(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотношенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак мисля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското царство.

Търсете книгата в книжарниците!
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БГ Наука може да се
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използва като учебно
помагало по история, физика
биология и т.н. Материалите
в списанието са поднесени по
приятен и удобен начин за
възприемане.

БГ Наука е безплатно,

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин навсякъде по света
да има достъп до него.
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БГ Наука

на 9 години
световни лидери в разпространението
и правенето на науката.
Днес излиза 73 брой на списание „Българска Наука“, едно от най-големите
ни постижения е да пускаме всеки месец по един нов брой. За нас е голямо
удоволствие да работим със световно
признати учени и няма как да не се
похвалим с редакционната си колегия:
Редакционна колегия в състав:
Проф. Николай Витанов
Проф. Ради Романски
дфн. Пламен Физиев
Доц. Илия Пенев
Доц. Валери Голев
Доц. Милен Богданов
Доц. Петър Голийски
Доц. Севдалина Турманова
Доктор Владимир Божилов
Доктор Мариана Стамова
Доктор Велислава Шуролинкова
Докторант Василена Кръстева
Докторант Павлина Иванова
Докторант Нора Голешевска
Д-р Чавдар Черников
Неделин Бояджиев
Радослав Тодоров
Красимир Иванчев
Анастасия Карнаух
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Всеки декември пишем по един кратък текст, за това какво сме направили
през последната година и равносметката от началото на БГ Наука. И ето че
дойде отново времето, в което се замисляме за изминалата година. Изминаха дванайсет изключително натоварени, разнообразни и най-важното
емоционални месеца и ние продължаваме да работим за популяризирането
на знанието и науката.
Приключихме два проекта, направихме няколко събития, бяхме партньор
на NASA, посетихме в няколко държави и бяхме подкрепихме разнообразни проекти на неправителствени
организации и общини в разпространението на науката. Физически Факултет на Софийски Университет ни
предостави място за офис, и в момента
се помещаваме в сградата на факултета. Изключително сме благодарни на
учените и всички наши партньори за
голямото доверие и възможността да
работим заедно. Но най-важното бе
че през тази година издържахме найголемия тест и ни приеха в обществото на „мастодонтите“ и вече сме част
от европейската научна организация
Ecsite (www.ecsite.eu). Тази крачка е
изключително голямо признание и
възможност за БГ Наука да работи със
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Едно голямо постижение през тази година бе, че всеки един от тези учени
стана част от семейството на БГ Наука. Като все повече нови автори се
свързват с нас и искат да публикуват
в списанието. Имаме запитвания по
разнообразни теми и учени от цяла
България и разбира се извън страната.
Ако мога да обобщя цялата година
с няколко думи, то ще кажа, че тя бе
подготвителна, през тази година се
подготвихме за няколко големи проекта, който предстоят през следващата 2015 г. Подготвихме се да направим
поредица от събития свързани с науката и бизнеса, да заснемем следващият филм, да вземем участие в проекта
„Музейко“, да направим Фестивал на
науката извън София и най-важното
да излезем на хартия през следващата
година...

Ето и какво свършихме тази година:
2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе
участие в консултативния съвет по
проект Отговорни изследвания и иновации (ОИИ) - http://nauka.bg/
2014 - Сдружение „Форум Наука“ бе
партньор на проект “U-Mutlu Gençler!
– “U-Happy Teens!” в Соргун (Sorgun /
Yozgat), Турция - http://nauka.bg/
2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе
участие в проект “On your marks, get
set, GO!” в Италия - http://nauka.bg/
2014 - Сдружение „Форум Наука“ бе
медиен партньор в NASA International
Space Apps Challenge и организира
конкурса в Бургас съвместно с община
Бургас и партньори - http://nauka.bg/

2014 – Сдружение „Форум Наука“
Изключително се вълнуваме за пред- участва като съорганизатор и медиен
стоящите събития и имаме много го- партньор на първия за България „Солеми амбиции, за това най-много раз- фийски Фестивал на Науката”, оргачитаме на всички вас!
низиран от Британски съвет – България - www.sofiasciencefestival.bg
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БГ Наука може да се използва като учебно помагало по история, физика, би-
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ология и т.н. Материалите в списанието са поднесени по приятен и удобен за
възприемане начин.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.								

											www.nauka.bg
http://nauka.bg
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2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе ник с всички научни институции и оручастие във „Фестивал на Българското ганизации в България - http://action.
Образование“ - www.edufest.info
nauka.bg/action/
2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе
участие в проект за насърчаване на
разделното събиране на отпадъците
сред най-малките ученици в Бургас
заедно със Сдружение “Хамалогика”

2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе
участие в проекта “Let’s get to know –
Erasmus +” в Полша - http://ngo.nauka.
bg/

2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе
2014 - Сдружение „Форум Наука“ участие в проекта “Better Together” в
взе участие в проект „Youth Cultural Полша - http://ngo.nauka.bg/
Activism and Intercultural Dialogue“ в
Нови Сад, Сърбия
2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе
участие в най-големият проект на Ев2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе ропа за научната култура на градове
участие в проект “A Reason For Youth PLACES - www.openplaces.eu
Unemployment: Job Discrimination” в
Ескишехир, Турция
2014 - Сдружение „Форум Наука“ организира първата по рода си среща между бизнеса и науката „Бизнесът среща
науката“ с гост лектори Христо Попов, Повече за БГ Наука може да прочетете
Владимир Божилов, Галя Пенчева и тук: http://nauka.bg/info/за-нас
Светлана Горанова в бизнес сградата
на финансова група Karoll
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2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе
участие по време на среща между голям брой организации на тема „Доброволчество, мисии, каузи” в София
2014 - Сдружение „Форум Наука“ бе
партньор на Европейски ученически
парламент (EUSP) под с финансовата подкрепа на Robert Bosch Stiftung http://eusp.nauka.bg/
2014 - Сдружение „Форум Наука“ създаде и издаде на хартиен носител сбор-

http://nauka.bg
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Интервю на доц. Николай
Минков от ИЯИЯЕ
1. Моля, представете се?
азвам се Николай Минков, доктор, доцент по теоретична ядрена физика. По фамилия съм
Петров но в научните среди съм известен с бащиното си име Минков. Роден
съм през 1965г. в София. Завърших
средното си образование в Националната математическа гимназия (НМГ)
„Акад. Л. Чакалов”, физическа паралелка, през 1983г. Висшето си образование завърших във Физическия факултет на Софийския университет „Св.
Кл. Охридски”, специалност „физика
на ядрото и елементарните частици”,
със защита на дипломна работа през
1990г. През 1997г. защитих докторска
дисертация на тема „Приложение на
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класически и квантови алгебри за изследване на колективните свойства на
четно-четните деформирани ядра” в
лабораторията по Теория на атомното
ядро към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ)
в БАН. От 2004г. съм доцент в същата
лаборатория. В периода от 2001г. до
сега съм осъществил различни научни
посещения в чужди страни за периоди
от един до десет месеца. Основните
партньори в международните ми сътрудничества са от Германия, Гърция,
Франция, Великобритания, Русия,
Япония. Основните ми международни проекти са финансирани от DFG,
CNRS, Royal Society. Един от най-съществените резултати от дейността ми

НАУКА

3. Кое Ви запали към науката и
кога се случи това?
Аз съм второ поколение физик и определено семейната среда имаше важна
роля за формиране на интереса ми
към науката още от най-ранни детски
години: от пълните колекции на списания „Космос” и „Наука и техника за
младежта”, през стаята с експерименталните уреди в училището, където
преподаваше майка ми, и с примера
на баща ми, който е професор по физика. По времето на моето детство и
ученическите ми години беше много
престижно някой да се занимава с нау-

ка. Пръв импулс за научна дейност ми
даде рефератът за принципите на относителност, който разработих в 9-ти
клас на НМГ, а като „знак на съдбата”,
авторът на книгата „Физика на атомните системи”, с която бях отличен за
това, след години се оказа научен ръководител на докторската ми дисертация.
4. Имате одобрен проект в последната сесия на Фонд научни
изследвания, как се казва той и
какви ползи ще има проекта в
науката?
Името на проекта е: „Енергия на изомерни и на кратко живеещи ядрени
възбуждания: ефекти на деформацията върху структурата и стабилността на атомните ядра”. Предполагам
имате предвид какви ползи ще има
за науката от проекта. Предложените
изследвания са с фундаментален характер и засягат решаването на важни
проблеми в изучаването на ключови
структурни и енергетични свойства на
атомните ядра. Един от тях, за който
нямаме информация други колективи
да правят толкова пълно изследване,
е по какъв начин сложните деформации, които ядрото може да заема влияят на възможността то да поглъща
енергия в така наречените изомерни състояния, и също така как тази
енергия може да бъде освобождавана
контролируемо, например чрез тригериране с мощен лазер. Евентуалното
изясняване на този механизъм може
да спомогне в бъдеще за използване
на ядрата на някои елементи като акумулаторни батерии с огромен капаци-

http://nauka.bg
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през последните десет години е разработването и приложението на съвременен теоретичен модел за описание
на сложни (квадрупол-октуполни)
деформации възникващи в атомните
ядра и произтичащите от тях колективни и микроскопични свойства на
ядрата.
2. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?
Към настоящия момент продължавам
да работя в лабораторията по Теория
на атомното ядро към ИЯИЯЕ-БАН.
Основните дейности в ИЯИЯЕ включват фундаментални научни и научноприложни изследвания в областта на
ядрената физика, физиката на елементарните частици, математичната
физика и други свързани области. Основните занимания на групата, за която отговарям в рамките на лабораторията са: разработване и приложение
на теоретични модели за описание на
структурата и свойствата на атомните
ядра.
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тет и с безотпадно освобождаване на
енергия. Разбира се тези приложения
могат да бъдат далеч в бъдещето, докато конкретните теоретични разработки ще допринесат за развитието на
математичния и изчислителен апарат
за моделиране на ядрената структура.
От друга страна методите разработени за решаване на квантово-механичната задача за сложно деформираните ядра ще могат да се използват и в
други области, като изследването на
атомни клъстери, сложни молекулни
съединения и изобщо системи в които
могат да се проявяват различни видове деформации на формата.
5. С какво заглавие беше последната Ви публикация?
То е на английски: „Influence of the
octupole mode on nuclear high-K
isomeric properties”, публикувано е в
списанието Physica Scripta през 2014г.
и е в съавторство с моя сътрудник от
Университета в Съри (Великобритания) проф. Фил Уолкър. Смисълът му
на български е: „Влияние на октупол-

ната деформация върху свойствата на
високоспиновите изомерни състояния
в атомните ядра”.
6. Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?
Да, има но поне близкото бъдеще ще
бъде много трудно, а в по-далечното
виждам много по-малко хора занимаващи се с научни изследвания. Очакването ми е в някакъв момент водещите учени способни да генерират идеи
и да ги предават на другите да бъдат
дори по-малко спрямо средствата,
които обществото би било склонно да
задели за наука. Не, че няма да има заявяващи желание да правят наука, но
ще са малко тези, които ще го могат.
Ако образователната и академични
системи бъдат настроени така, че да
бъдат селектирани можещите, виждам едно добро бъдеще: немногобройна но елитна и с добро самочувствие
научна общност – търсена по света и
уважавана у нас. А защо да не станем и
привлекателна среда за чужди учени,
така както много от нас търсят реали-

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
сп. Българска Наука брой 74

достъп до него.
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7. Как оценявате работата на екипа си?
Колегите ми са истински професионалисти и качеството на работата им
е на високо световно ниво. Никога не
правим компромис с научното ниво
на изследванията. Всъщност ние сме
международен екип. Част от него са
водещи учени от няколко европейски
страни – Германия, Великобритания,
Франция и Гърция, като с всички тях
имам дългогодишно сътрудничество.
Прекрасно е когато имаш в екипа си
най-добрите световни експерти по отделните проблеми, които трябва да се
решат в проекта.
8. Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука?
Предполагам имате предвид в България? Да има, но балансът между желанието, таланта и реалната мотивация
е много тънък. Не става въпрос само
за материален стимул, а по-скоро за
перспектива за професионално развитие. За съжаление не малка част
от днешните млади и не дотам млади
учени разчитат или търсят някой поопитен да ги тегли или протектира. За
първите няколко години от кариерата,
например докторантурата, това не е
лошо, но след това става пагубно. Има
случаи когато професори-локомотиви
изтеглят цели композиции от учени,
започвайки от докторанти до главни
асистенти, доценти, та чак и до професори. Проблемът е, че освен пагубно
за висококачествената (конкурентна)
наука, погледнато отстрани това явле-

ние е силно демотивиращо за другите
младите хора – тези, които искат да се
развиват свободно и самостоятелно.
Само малка част от тях могат да съберат сили и амбиция на практика да се
конкурират с много по-възрастните
професори. А впечатлението ми е, че
най-младите днес наистина ценят свободата си.
9. Какво бихте казали на хората,
които все още се колебаят дали
да се занимават с наука в България?
Да останат, но само ако чувстват науката в сърцето си. Ако търсят занаят или пари, по-добре да си намерят
нещо друго – в България или по света.
10. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България
спрямо науката?
Трябва да се променят няколко неща:
1) Разбирането на обществото за необходимостта от науката като фундамент на ценностната ни система. За
това обаче и ние, учените, трябва да
помогнем на хората - да научат с какво се занимаваме, какво значи за международния престиж на една страна
наличието на силна научна общност;
2) уравновиловката и статуквото на
„златната среда”, страхът да не би някой по-талантлив да се окаже в положение да взима административни
решения. Това може да се промени
със стриктното налагане на научните
критерии и понятието „водещ учен”,
както при академичното израстване, така и при заемането на административни длъжности; 3) свободна и
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зация в чужбина?
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честна конкуренция, „разкачване на
локомотива” – отчитане като пасив
на продължителното съавторство с
научния ръководител след защитата,
стимулиране на самостоятелността в
ранното научно развитие (например
в Германия е абсолютно невъзможно
научното израстване на учен в рамките на екип ръководен от бившия ръководител на докторантурата му); 4)
минимимизиране на администрирането, максимална свобода/автономия
на авторския/проектен колектив. Това
означава правото и отговорността при
вземане на решения за научната политика да се пренесе от административните структури към творческите
екипи. Същото се отнася и за управлението на средствата за научни изследвания; 5) Рязко и регламентирано повишаване на цената на научния труд,
с гарантирано посредством другите
промени които споменах, обвързване
на заплащането с качеството на научните резултати.
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11. Занимавали ли сте се с нещо
извън научната работа?
Ако имате предвид втора/друга работа
– не. Убеден съм, че висококачествената научна дейност не допуска такъв
компромис. Разбира се получаването
на допълнителни средства сигурно е
приятно, но то винаги е за сметка на
научните резултати. Всеки който се
занимава с наука е наясно с това и прави своя избор.

НАУКА

Интервю на доц. Елена
Разказова-Велкова от
Института по инженерна
химия
1. Моля, представете се?
От друга- след като завърших ХТМУазвам се Елена Николаева Раз- София през 1995, работа по специалказова-Велкова
ността имаше в БАН и Кремиковци……

К

2. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава
тя?
Доцент съм в Институт по инженерна
химия-БАН. Научните приоритети на
Института са свързани най-общо със
следните научни направления:
2.1. Нови енергийни източници;
2.2. Опазване на околната среда и
устойчиво развитие;
2.3. Нови материали и технологии;
2.4. Извличане на ценни, биологично
активни вещества от растителни суровини и отпадъци.

4. Имате одобрен проект в последната сесия на Фонд научни
изследвания, как се казва той и
какви ползи ще има проекта в
науката?
Одобрения проект от Фонд научни изследвания е на тема „Нови горивни
клетки, базирани на химични и мокробни процеси”. В тези горивни клетки ще бъдат пречиствани отпадъчни

сп. Българска Наука брой 74

3. Кое Ви запали към науката и
кога се случи това?
От една страна, може би е свързано с
желанието да подражавам на баща си,
който също се занимава с наука, пробивайки си собствен път и следвайки
собствени научни интереси. Той е металург и се занимава с прахова металугия. Тематика, която е далеч от моята.
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потоци и ще се получава енергия едновременно. За целта е необходимо да
се комбинират такива потоци, които
изискват противоположен механизъм
на очистване. В единия случай това
е окисление, а в другия - редукция.
Така те ще изиграят ролята, съответно на анод или катод в горивния елемент. В проекта ще се оцени до каква
степен може да се получи енергия от
пречистване на отпадни води. Доколкото е трудно хем вълкът да бъде сит,
хем агнето цяло, ще трябва да се търси компромисен вариант, който в една
или друга степен да удовлетворява и
двете изисквания.

сп. Българска Наука брой 74

5. С какво заглавие беше последната Ви публикация?
EНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ГОРИВНА КЛЕТКА ЗА ОКИСЛЕНИЕ
НА СУЛФИДНИ ЙОНИ ОТ ЧЕРНО
МОРЕ. ЧАСТ III. ОКОНЧАТЕЛНА
КОНСТРУКЦИЯ И ЛАБОРАТОРЕН
МОДЕЛ НА КЛЕТКАТА
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6. Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?
Според мен, криза в духовен план съществува в целия свят.Така, че за малка страна като България, не виждам
перспективи за подем в близко бъдеще, нито на в областта наука, нито пък
на изкуството.
7. Как оценявате работата на екипа си?
В Института съществуват доста приятни, топли и човешки взаимоотношения. Във връзка с настоящия проект се
сформира един великолепен колектив
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от учени с богат и разностранен опит
и научни интереси. Това прави работата по него още по-предизвикателна
и интересна.
8. Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука?
В допълнение на казаното по-горе, бих
добавила, че в последните две години
при нас дойдоха значителен брой млади хора. Това направо съживи Института, включително и мен. Изключително е приятно да се работи в млад
екип, които вдъхва оптимизъм дори
на закоравели песимисти като мен.
9. Какво бихте казали на хората,
които все още се колебаят дали
да се занимават с наука в България?
Всеки върви по собствен път и аз се
старая да не давам съвети, а от друга
страна всеки избор е свързан с компромиси и човек винаги съжалява и се
колебае.
10. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България
спрямо науката?
Това което най-трудно се променя е,
мнението на обществото. Тъй като в
България ценностната система е тотално подменена и изкривена, нещата
би трябвало да започнат още от училищната и студентската среда.
11. Занимавали ли сте се с нещо
извън научната работа?
Не, целият ми трудов стаж е в Институт по инженерна химия-БАН

НАУКА

Интервю на проф. Иван
Касабов от НБУ

А

2. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава
тя?
Представлявам Нов български университет, който е добре известна висша образователно институция

3. Кое Ви запали към науката и
кога се случи това ?
Речниците. От ранна ученическа възраст.
4. Имате одобрен проект в последната сесия на Фонд научни
изследвания, как се казва той и
какви ползи ще има проекта в
науката?
„Електронна база данни на българската антропонимия.Идентичност, практика и регулация на личните имена.“
За науката ползите от реализацията
на проекта са очевидни от събирателския, аналитичен и систематизационен характер на проекта. Важното е,
че се очакват и значителни ползи за
държавната администрация и за обществото, като цяло.
5. С какво заглавие беше последната Ви публикация?
„Проблеми на общата лексикология“,
2013, Академично издателство „Проф.
Марин Дринов“ – монография, представляваща том 3 от академичната
„Българска лексикология и фразеология“
6. Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?
Науката има бъдеще поради нуждите
на обществото, дори и в България.
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1. Моля, представете се?
з съм Иван Касабов, професор
по езикознание, семиотика и
реторика в Нов български университет

17

НАУКА

Отлагането на адекватна за времето
и световните тенденции реформа в
управлението на науката ще продължи застоя и ще засили маргинализацията на българската наука.
Преди всичко, от съществена необходимост е прекратяването с всякакви,
чужди на същността на науката, обвързаности на теми и учени с нехарактерни за научния прогрес служби и съответни дейности.
7. Как оценявате работата на екипа си?
Като начало – много добра. Надявам
се на отлична оценка за резултатите от
проекта.

9. Какво бихте казали на хората,
които все още се колебаят дали
да се занимават с наука в България?
Да рискуват заради следването на истинските си интереси и убеждения.
10. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България
спрямо науката?
Това е обширна тема за цяло интервю.
Най-простият начин да се отговори на
този въпрос е да се сравни състоянието на българската наука с авангардната световна наука.

сп. Българска Наука брой 74

11. Занимавали ли сте се с нещо
8. Има ли млади хора, които ис- извън научната работа?
кат да се занимават с наука?
Да. С речници и енциклопедии, както
Да, макар че част от тях се интересуват и с лексикографска издателска дейповече от научна кариера, отколкото ност.
от действително научни занимания.
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Белите хроники на Витанов
Хроника 2:
Професор Николай Мартинов

Тогава и сега
Днес ще ви разкажа една история за
времето, когато бях много млад – студент и докторант. Студент бях в края
на социалистическото време, а началото на докторантурата ми съвпадна с
началото на безкрайния тъй наречен
преход. Е, аз защитих една дисертация, втора дисертация и трета дисертация, а преходът още не е свършил
според някои „експерти”. Но чуйте ми
думата – свършил е той този преход и
мизерията е налегнала България, но
„експертите” не искат да признаят тоталния си провал и чуруликат ли чуруликат, че прехода продължава. Е, колко ще продължава този преход? – още
100 години или пък още 500 години?
Нека да го кажем така – българският преход е символ на некадърността
на българския елит и да спрем да говорим повече. Пък дано да се появи
елит, който да мога и да похваля.
Та връщам се тогава преди 25 години
и си спомням първото ми излизане

зад граница в „западния свят“. То светът не беше много западен, а по-скоро южен – Гърция. Тогава Гърция и
по-специално Солун, ми изглеждаше
много лъскава в сравнение с България. Днес пак съм там и се разхождам
покрай морето в посока към Бялата
кула. Не ми изглежда вече толкова
лъскаво, защото съм виждал къде полъскави страни. Разхождам се и си
мисля за ония години, в които научната ми кариера беше в началото си.
Тогава учехме и работехме с ентусиазъм, отношението към нас беше друго,
не мислехме, че няма да можем да си
намерим работа в България или че ще
ни се наложи да бягаме от страната и
за да се реализираме в чужбина. Днес
нещата стоят другояче. На главите на
младите хора, които искат да се занимават с естествени (а и с други) науки
са стоварени страшни проблеми – заплатите са мизерни, много често няма
къде да живеят, нямат гарантирано
работно място, отношението на обществото към тях не е добро. Котират се
не истинските специалисти, а тарика-
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Николай К. Витанов
Институт по механика, БАН
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ти с по 5-6 „дипломи“ от нови, по-нови
и най-нови, свободни, по-свободни и
най-свободни университети и девойки с руси коси и с кубатури силикон
по-големи от кубатурите на спортните
автомобили. Нали забелязвате, че не
говоря за умствени качества. Тъмни
времена са налегнали Родината. Затова не се учудвам, че трябва да правя
какво ли не за да заинтересовам младите хора за актуалните проблеми в
науката като правя какво ли не – например, в последната си книга за риска в заглавието на последната глава
написах два пъти можете на английски
и то стана can can. Та дано им остане
в главите и като канкан и да се сещат
поне, че съществува и математическа
теория за анализ на риска.
Може би след 100 години потомците ще се смеят на такива похвати, но
това, драги ми бъдещи читатели, е положението сега. Дано нашите усилия
доведат до това, че за вас да е друго.

налия век – тогава, когато започваха
6-те години на интензивната ми съвместна работа с професор Николай
Мартинов.

Прозявката на младежа
И тъй, през 1983 година завърших със
златен медал матеметическата гимназия в родния ми град Велико Търново.
Всъщност изобщо не исках да постъпвам в това училище. Исках бе да стана
футболист. Някой път ще ви разкажа
как не станах футболист и как едва бях
приет в тази елитна гимназия, но за
днешния ми разказ това е странична
тема. И тъй, завърших и както си му
е реда, реших да кандидатствам в Софийския университет. Доста размишлявах, какво да избера – математика
или физика. Накрая се спрях на физиката. Днес се занимавам с математика,
че съм и професор по математика. Как
стана така, ще ви разкажа друг път,
но нещичко понаписано за това има
в първата хроника. Та след 50-дневНо стига съм се отнасял и сега да се но отшелничество в селската къща
върнем в края на 80-те години на ми- при прабаба ми, където се подготвих

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
сп. Българска Наука брой 74

достъп до него.
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Един ден желанието за сън ми изигра следната шега. Имаше лекция и
професорът пишеше нещо акуратно
по дъската. По едно време се обърна
и попита аудиторията дали разбира
написаното. В този момент аз бях започнал могъща прозявка на десетина
метра от него и понеже не очаквах да
се обърне, не си закрих и устата с ръце.
Но той се обърна, а аз не можех вече
да спра прозявката. И така за доста се-

кунди аз си се прозявах, а той ме гледаше. След като свърших прозявката,
професорът продължи да ме гледа. Аз
си помислих, че ей сега ще ме изхвърли, а той си е помислил (както ми каза
по-късно), че лекцията е била толкова
безинтересна, че студенцията масово
се е прозявала. Не, лекцията си беше
доста интересна, само че на студенцията просто и се спеше в този ранен
час. И така, професорът се казваше
Николай Мартинов, а лекцията беше
по механика – дисциплината, на която щях да посветя значителна част от
научните си усилия в следващите 25
години.
На изпита по механика изкарах 6 и
това с прозявката беше забравено. Докато учех за изпита, специалната теория на относителността никак не ми
понасяше. И до днес никак не обичам
теории на реални системи, в които има
сингулярности. На изпита не казах
нищо от това на професор Мартинов.
Казах му няколко години след това,
когато вече бях докторант при него.
Тогава той ме погледна и каза: „Ако
ми беше казал това на изпита, щях да
те скъсам. Как може да се съмняваш в
Айнщайн!“. Е, замълчах си, но мислех
да му кажа, че се съмнявам и в закона
за гравитацията на Нютон, щото и там
има един знаменател, дето едно разстояние може да стане нула. Но стига
за съмненията ми в теориите. Между
другото, така се появява любопитството и човек се насочва да изследва интересни проблеми. И до днес ме човърка мисълта – абе, може ли онова
разстояние в знаменателя на закона за
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да изпитите по математика, физика
и обществознание (да, тогава имаше
и такъв изпит), се явих на изпитите в
София и изкарах добри оценки (5.50
и нагоре). Тогава местата не бяха много, а конкуренцията беше голяма, та
тези оценки горе долу ми стигнаха, за
да бъда приет за студент по физика.
Бях много радостен и лятото бе много
щастливо. Но дойде есента и влязох в
казармата. Както се казва – 2 години
почивка за ума. В замяна на това пък
там придобих други качества, които
успешно ми помагаха да се оправям
сам в живота. И ето че дойде есента
на 1985 г. и новоизпеченият студент
Витанов дойде в София, разквартируван в квартал „Красна поляна“ (където
ония общежития бяха все още пълни
с виетнамци) и пътуващ всяка сутрин
до факултетите на Софийския университет в Лозенец. Билетчето за автобус
още беше по 6 стотинки и имаше и други ценови чудеса, свързани с държавните дотации при социалистическата
икономика. Като на всеки млад човек,
доста ми се спеше сутрин и първите
лекции и упражнения за деня бяха голяма мъка (не само за мене).
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гравитацията да стане нула? Пречи ли
нещо разстоянието между две материални точки да е нула? Но това са други
теми. Та взех си изпита и две години
много, много нямах вземане-даване с
професор Мартинов.
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Професорът и аутсайдерът
И така от 1985 година се прехвърляме в 1988 година. Аз бях вече в трети
курс, започваше вторият семестър и
след известен размисъл се бях ориентирал вече към една от специалностите по физика. Най ме влечеше актрономията, но като практичен човек се
питах какво ли ще мога да работя след
това освен учител по физика. Аз не бях
от София и като така нямах софийско
жителство – важна предпоставка за
научна кариера по ония времена. Поради това отхвърлих и възможността
да изучавам физика на ядрото и елементарните частици. Защо да уча толкова много, казвах си, като няма как
да съм на нивото на руските, американските и европейските корифеи. Те
си имаха Дубна, Станфорд и ЦЕРН,
а при нас човек трудно можеше да се
дореди до Дубна, особено такъв абсолютен аутсайдер като мене. Оптиката
и спектроскопията не ме влечаха особено, радиофизиката и електрониката
пък ми се виждаха твърде приложни.
И така, според многото ми критерии
за оценка най-напред изплува специалността физика на твърдото тяло.

няколко години няма да я има).
И тъй един ден ни събира отговорничката за специалността – доцент Германова и ни казва, че трябва да почнем
да се ориентираме вече към хората от
катедра „Физика на твърдото тяло”, да
понапишем един реферат при някой
от тях и евентуално да започнем подготовката и на дипломната си работа
при съответния човек. Аз не го взех
това на сериозно и когато след една
седмица тя пак ни събра и ни попита,
кой кого си е избрал от дадения ни списък, аз не бях си избрал никого. Е да,
де, но другите вече си бяха избрали. И
бе останал само един неизбран – професор Николай Мартинов, специалистът по плазма и кинетични уравнения.
Кинетичните уравнения бяха дълги и
никой не искаше да се занимава с тях.
Както се казва: цуг – цванг. Какво да
правя, трябваше да избера някого, а то
много за избор не беше останало. Казах на доцент Германова, че избирам
професор Мартинов и мисля, че беше
на 5 април 1988 г. отидох при него в
кабинета му на втория етаж в старата
сграда на Физическия факултет (да,
на втория етаж – катедрата Физика на
кондензираната материя не се беше
отделила съвсем от катедрата Физика
на твърдото тяло и кабинетът на професора беше все още на втория етаж, а
не на третия. Всъщност, кабинетът на
третия етаж също ще заеме съществено място в този разказ).

И ето ме там. Учи се достатъчно теория, има и перспективи за работа (от
къде да знае човек, че електронната
промишленост на България само след

Отивам аз, чукам на вратата и влизам.
Професорът ме гледа с един такъв специфичен поглед и ме пита любезно и
с тих глас (той си беше такъв, много
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ния взеха акъла на колегите в групата,
които тутакси започнаха да ме съжаляват, че съм попаднал на място, където ще имам трудности да се направя
дипломната работа. След реферата на
мен обаче цялата работа вече не ми
изглеждаше толкова трудна.
Самоорганизация на сложни системи
И така, няколко дена след приключването на историята с рефератите отидох
при професор Мартинов да поговорим
за бъдещата дипломна работа. И това
беше разговорът, който определи на
практика бъдещото ми развитие в науката. Професорът ми каза, че има една
нова област наречена самоорганизация на сложни системи и че има двама големи учени активно работещи в
нея – единият бил Иля Пригожин, а
другият – някакъв германец на име
Херман Хакен (не обърнах много внимание на това име тогава, на какви ли
не шеги си прави съдбата – четете надолу и ще разберете). Те се занимавали с нелинейна динамика на сложни
системи и със самоорганизация и това
било нещо много интересно (нали си
представяте как професор Мартинов
ми обяснява всичко това, а аз седя и
както казва народът, бъкел не разбирам). Но имало и още – имало и едни
интересни нелинейни вълни, наречени солитони и имало един метод за
намиране на точни решения на нелинейни частни диференциални уравнения, наречен метод на обратната
задача на разсейването. И имало едно
уравнение, наречено уравнение сайнГордон (sine-Gordon), което описвало
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рядко повишаваше тон) какво желая.
Обяснявам аз, че съм от специалността Физика на твърдото тяло и искам да
правя реферат при него, тъй като има
списък и аз съм се спрял на физиката на плазмата (както знаем вече, не
беше много така, но големият началник в небесата винаги досега си е вършил добре работата, когато нещата
опрат до това аз да попадна при добър
специалист). Професор Мартинов ме
покани да седна и се поразговорихме.
Пита ме откъде съм и аз му обясних,
че съм от провинцията. Пита ме какви
са ми възгледите за живота. Казах му,
че искам да завърша и че искам да си
намеря работа и че много, много научната кариера не ме влече. И други
неща ме попита професорът. Накрая
на разговора му стана ясно, че съм аутсайдер и че при тогавашната ситуация
не щеше да излезе научен работник от
мене. Но какво да се прави – даде ми
човекът темата, свързана с кинетичното уравнение на Болцман и аз тръгнах да си правя реферата. Някъде след
около месец бях готов, даже си написах формулите с цветни флумастри
върху слайди, които си бях намерил
отнякъде (тогава нямаше Windows,
нямаше офис пакета към него. Ноо-о, диското и Диана експрес вече ги
имаше, не ме мислете чак за толкова стар). Върхът на сладоледа тогава
беше да си напишеш слайдове на ръка
(и лазерни принтери нямаше) и да ги
покажеш на шрайбпроектор (върхова технология както виждате, за която нямаше и сносна българска дума).
Бях се постарал, професорът беше доволен, а умопомрачителните уравне-
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процеси в Джозефсънови контакти. И
че това уравнение много напомняло
на уравнението на Поасон-Болцман от
теорията на плазмата и може би, каза
професорът има връзка между плазмените структури и солитоннните решения. Опитай се да я намериш – каза
ми той – и това ще ти е дипломната
работа. Но първо трябва малко да почетеш.
И професор Мартинов ми връчи „Синергетиката” на Хакен и една малка
книжка, наречена „Нелинейни вълни в едномерни дисперсни системи”
на един индийски професор на име
(или по точно с фамилия) Бхатнагар.
И така, въоръжен с тези две книги, нашият (безумно храбър и никак неразбиращ в какви дълбоки води навлиза)
третокурсник се прибра в квартирата
и започна полека да чете. И пред него
полека започна да се открива един
нов свят.

сп. Българска Наука брой 74

Започнах разбира се с книжката на
Бхатнагар (защото беше доста потънка от другата). Доста бързо я из-
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четох от кора до кора и още по-бързо
започнах да се чудя – абе, защо не ги
учим тия важни неща, а се занимаваме с втръсналата ни линейна суперпозиция и разлагания в ред на Фурие.
Образованието ни започваше леко да
дефектира, но това го разбрах чак в
като отидох в Германия. Лично моето
образование никак не дефектираше
обаче и причината за това беше професор Мартинов. Когато нещо не ми
беше ясно, ходех при него и го питах
и това ставаше твърде често. С течение
на времето катедрите се разделиха
съвсем и той се прехвърли в кабинета
на третия етаж. Аз дотолкова не се интересувах от това, че когато един ден
колегите почнаха да ми викат „Поздравления” се зачудих защо ли пък ме
поздравяват. „Ама нали твоят ръководител на дипломната работа е ръководител на катедра” – недоумяваха те. А
аз се чешех по главата. Ние с професор
Мартинов си говорехме за съвсем други работи. И когато социалистическия
свят започна да се срива покрай нас,
ние пак си говорехме за наука.

И в един хубав ден професорът ми връчи ключ от кабинета на третия етаж и
каза, че може да ходя там когато поискам. И още един ключ от канцеларията на катедрата ми връчи, където имаше (о, чудеса!) компютър Правец 16 и
след което се появиха и два други, на
които човек можеше да програмирана
Бейзик (не, не Фортран – като исках
да пиша нещо на Фортран, помъквах
две кила перфокарти, колкото тежеше
програмата ми, към компютъра в Математическия факултет). Младежите
вероятно се превиват от смях, но така
беше. Да пишеш дълги програми някога означаваше да бъдеш и достатъчно як, за да можеш да си ги разнасяш
между факултетите. Но стига за това.
Да кажа няколко думи за самоорганизацията и синергетиката.
Синергетиката ме грабна от пръв поглед. Докато ние си учихме физиката,
каквато е била преди едно поколение
(че и преди повече поколения), в този
дял на науката, съчетаващ физиката на сложните системи с модерните
постижения на математиката, имаше нещо пленително. И колкото посложна ставаше системата, толкова
по ми беше интересно да чета. Най ми
бяха интересни биологичните и социалните системи. Представа си нямах дотогава, че математиката може
да се използва и при изследването на
социални системи. Това последното
много ме заинтересова и започнах да
събирам (доколкото беше възможно в
онези времена) литература по въпроса. Нека не забравяме, че това бяха
социалистическите времена и господ-

стващата теория тогава беше историческият материализъм. Днес, 30-на
години по-късно, мога да кажа, че историческият материализъм (ако човек
извади идеологическия му пълнеж)
има рационално зърно и математическото моделиране на социалните процеси не му противоречи, а по-скоро
разширява съществено теоретичната
база на оценката на социалните и историческите процеси. Но тогава такива мисли бяха кощунствени. Слава
Богу, че бях млад и в началото на работата си по социална динамика. Можех
да имам сериозни неприятности, ако
бях разработил тогава математическата теория на идеологическата борба. Сериозни, защото тази теория не
указва коя идеология непременно ще
победи. Тази работа хич нямаше да се
погледне с добро око от мощните тогава идеологически структури. Но да оставим това. Времената бяха социалистически, другарят Тодор Живков още
махаше с ръка над главата, а аз трябваше да пиша дипломна работа в период, в който предстояха сериозни обществени промени. Няма да се спирам
много на това тук, ще ви го разкажа в
някоя друга статия. Но нека спомена
един интересен факт. Имахме един
професор – Иван Захариев, който ни
четеше теория на твърдото тяло. Той
беше нещо като дисидент, опозиция
на режима и ходеше по сбирките дисидентски, които започнаха да зачестяват през 1988 и 1989 г. Веднъж той
ни предложи, вместо дългите лекции
да отидем на нещо като поклонение
пред паметника на Трайчо Костов,
който не беше много далеч от факулте-
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та. Печалбата за нас студентите беше
очевидна – щяхме да спестим дългите лекции (не казвам колко интересни
бяха). Не бяхме тогава много наясно,
в какво се забърквахме, като отидохме
на това поклонение. Там имаше камери – Държавна сигурност си снимаше
и ако е снимала, както трябва, студентът Витанов също трябва да го има. Но
не затова искам да ви пиша. Тази история беше съвсем в началото на опозиционните движения, когато много
не се бяха сетили, че са демократи, а
личните днес политолози, социолози
и други си бяха преподаватели по научен комунизъм и по политическа икономия на социализма. Тези още ги нямаше, защото не беше ясно как щеше
да свърши цялата работа, но там бяха
и доста от тези, които по-късно влязоха в политиката. Беше и Желю Желев
– с една плетена на ръка фанела (нали
знаете някога бабите плетяха такива).
Оттогава съм ги запомнил, а по-късно
и следях развитието им. И ето, че след
25 години на една конференция, посветена на емигрантския натиск върху
южните ми граници отново се видяхме с Желю Желев в голямата зала на
Централната администрация на БАН.
Разбира се, къде ще помни той слабичкия студент отпреди 25 години.
Това, което разказах на конференцията, му хареса и той дойде да ме поздрави. И ето ни двамата един срещу друг
и се гледаме. Гледам го аз – в костюм
и скъпи обувки. поздравява ме той, а
аз си мисля – колко ли е останало от
него от оня Желю Желев с плетената
жилетка. И още си мислех, че странно
нещо е животът и че светът е малък.
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За ония времена също мога много да
ви напиша, но нека и това да оставя за
друг път. Сега – обратно към науката.
Дипломната работа
Подготовката за написване на дипломната ми работа започна още през лятото на 1989 г. Тогава отидох в родния
си град Велико Търново и си купих...
пишеща машина (да, пишеща машина – нали не забравяте, че по онова
време компютрите не бяха много разпространени, а и където бяха – все пак
имаше трудности с набиране на дълги
формули. Нямаше Windows, а Latexът беше още нещо доста непознато за
научната гилдия). Аз гордо, гордо си
донесох пишещата машина в София
и от есента започнах да пиша за връзката между двумерните структури, излизащи от решенията на уравнението
на Поасон-Болцман и солитоните, излизащи от решенията на уравнението сайн-Гордън. По-натам от това изследване щеше да излезе една малка
статия (първата ми) в добро английско списание – Journal of Physics A, но
бавно на хоризонта се задава събития,
които започваха да ме безпокоят. 10ти ноември наближаваше, обществената температура се повишаваше,
а ние с професор Мартинов тихичко
обсъждахме от гледна точка на синергетиката какво ли ни чака. Тогава
професорът беше къде по-опитният
от нас двамата. И докато за мен бе характерен младежкият оптимизъм, той
(горе-долу тогава беше на годините,
на които съм аз сега) беше доста поскептичен. И беше прав – за разлика
от мен той беше доста време в систе-
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Нещата не отиваха на добре и за мен
по отношение на научната ми кариера. Всъщност тогава аз се бях отказал да правя такава. Причината беше
простичка – аз бях от провинцията,
приятелката ми (днес съпруга и важен

помощник в научните дела) също не
беше от София. Без софийско жителство нямаше как да бъда разпределен
в София, където бяха концентрирани
научните институти и най-утвърдените университети. Затова стана дума
дори когато се явих пред комисията,
която извършваше разпределението.
Беше ми казано, че съм подходящ за
научна дейност и че ако искам такава
може би е по-добре да си намеря някой
софиянка. Аз казах, че щастливият живот е по-важен от научната кариера и
че смятам да се оженя за приятелката
си. Резултатът бе, че бях разпределен
в една заводска лаборатория в родния
си град. Големият шеф в небето обаче
явно е имал други планове за мен.
И тъй, написах си дипломната работа
– текста на пишеща машина, а формулите – на ръка (то повечето бяха формули). Както си му е реда – с индиго
(знаете ли какво е това, младежи?),
защото всичко трябваше да е в три
екземпляра. Как излязоха формулите
на третия екземпляр от дипломната
работа – по-добре не питайте. Но и на
другите два екземпляра не излизаха
по-добре. Но аз си защитих дипломната работа – беше вече пролетта на 1990
г. и отидох по разпределение. Откъдето бях веднага освободен, защото ла-

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

www.nauka.bg
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мата и знаеше че обществените трусове няма как да не и се отразят. Затова си говорихме около 10-ти ноември
и не само с него, но и с други хора от
катедрата. Професорът си четеше лекциите, но понеже вече го познавах,
усещах, че беше загрижен. В кабинета
му имаше две бюра. Това, което беше
от дясната страна беше неговото. Въпреки, че заемаше началнически позиции, професор Мартинов бе много
скромен. Той седеше на един обикновен дървен стол. А бързо можеше да
промени нещата. Зад бюрото от лявата страна в кабинета имаше прекрасен
въртящ се стол. Той никога не го взе, а
по-късно, когато като докторант започнах да идвам всеки ден в кабинета, аз
седях на него. И се чудех какъв е този
хубав стол. Докато един ден разбрах.
Това беше столът на академик Милко
Борисов. Но за това ще ви разкажа понадолу в текста. В онези дни професор
Мартинов седеше по-присвит на дървения си стол отколкото обикновено.
Нещата не отиваха на добре.
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бораторията към завода беше закрита.
Хаосът в държавата и икономиката
започваше. И тъй, моя милост бе един
от първите безработни в държавата.
Толкова от първите, че като отидох в
бюрото по трудя, новоназначеният
(и силно зализан) чиновник не знаеше какво да прави и не ме регистрира
(!!!). След този сблъсък с българското
чиновничество махнах с ръка и се върнах в София, където професор Мартинов бе успял да ми издейства място за
докторантура. Както се казва – върнах
се в науката. Е, не беше с трясък, но се
върнах. И заедно с това с жена ми започнахме да обитаваме една стаичка в
Студентския град. Започваше 1991 година. Идващите времена носеха политическа нестабилност и инфлация. Но
кой да знае.
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Докторантурата
Трудно се прави докторантура в смутни времена. Започнаха стачки. Преживяхме и провослутото: „За бога
братя, не купувайте”. Започна разграбването на държавата. Левът се
обезценяваше. Аз съществувах някак
сред всичкото това и се занимавах с
магнитните кванти в Джозефсънови контакти – модна тогава област (и
сега и сега изследванията в нея продължават. Само че вместо единичните
контакти, с които ние се занимавахме
тогава, сега се изследват сандвичи от
контакти и се защитават дисертации в
Математическия факултет на СУ, тъй
като моделните уравнения могат да
се решат само числено). С професор
Мартинов отначало се виждахме всеки ден, но по-късно задълженията му
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на заместник-ректор на университета
нараснаха и той прекарваше по-голямата част от времето си в стаичката си
в ректората. Но срещите ни там или
в кабинета във физическия факултет
бяха достатъчно чести.
Торбата с пари и компютърът
И тъй аз си работех по дисертацията,
професорът си движеше катедрата и
заместник-ректорството, а инфлацията бавно и полека обезценяваше българския лев. Изследванията ми върху
Джозефсъновите контакти напредваха бавно, но славно, прекъсвани от
стачки и други политически турболенции. Помня първата транспортна
стачка. Нямаше как да стигна до Лозенец и бях принуден в началото да си
стоя в къщи, където нямах достъп до
компютър (компютрите тогава бяха
твърде луксозни стока и малко хора ги
имаха в къщите си, а и в нашата стаичка в студентския град нямаше място
за нас, че камо ли за компютър). Жена
ми беше бременна и аз покрай другото, се грижех и за храната. Един ден
реших да и купя ябълки, но не намерих такива в Студентския град. В онези години магазинната мрежа не беше
развита както сега, нямаше никакви
големи вериги от магазини, а при наличие на транспортна стачка имаше и
проблеми със снабдяването. Та, драги
ми младежи, за килограм и половина
ябълки един хубав ден се вдигнах и
от Студентския град отидох до Женския пазар и се върнах обратно. Може
да ви се струва странно и смешно, но
така беше тогава. Освен това по време
на стачката редовно ходех пеш от Сту-

дентския град до факултетите в Лозенец – сутринта натам, а вечерта обратно. Беше време, когато и студентите
стачкуваха и даже искаха да окупират
факултета. Тогава деканът (мисля че
беше професор Милко Илиев) затвори
факултета и пред него стоеше заместник декана – тогава доцент Шиварова
и не пускаше никого вътре. Не пусна и
мен един път въпреки уверенията ми,
че няма да окупирам факултета, а ще
си върша научната работа. Тогава си
разменихме някои нелюбезни думи,
които си спомняхме често след някое
време по време на срещите по линията
на Хумболтовия съюз, на който и двамата и до днес сме членове.

логическия факултет. Там ни броят
една торба пари (ама буквално една
торба пари) която стои у мен, докато
професора шофира трабантчето към
компютърната фирма. И ето ни с компютър- хубавец – процесор Интел 33
мегахерца (да, да мегахерца), харддиск 20 Мегабайта (ехе-хе-хей, голяма
работа за ония времена), две флопита – 5 инча и четвърт и малко такова
(демек съвместимо с Правец 16) и ДОС
версия 6. Превивате ли се от смях? Ама
така беше тогава. След някое време успяхме да си намерим и да си инсталираме Windows 3.1 и заедно с него митичната програма Word for Windows,
не помня вече коя версия беше. Както
виждате тежко въоръжение. С течение
на времето се появи и принтер (струваше към 18 000 лева тогавашни пари),
та вече бях много тежко въоръжен и
напълно готов да си напиша дисертацията без да ми се налага да напиша
формулите на ръка. И още статиите ни
започнаха да придобиват приличен
вид и не ни беше срам да ги пращаме
по Англия (така беше тогава – пратиш
статията и чакаш към 3 месеца. Получавахме рецензии, преправяхме каквото искаха рецензентите и пак пращахме. След още 2 месеца статията се
приемаше и след още 6 месеца идваха
отпечатъците, които гордо раздавахме
на познати. А професор Мартинов ме
съветваше да си пазя десетина отпечатъка от всяка статия, че можело да ми
потрябват. Тогава не ми беше ясно за
какво могат да ми потрябват, но днес
вече знам).

По едно време,обаче ми дотрябва компютър. Компютрите се купуват с пари,
а за да намерим пари, трябваше да възприемем новата мода – да напишем
проект. Речено – сторено, написахме
проект към МОН с ръководител професор Мартинов. Планирахме някакви пари, които още на другата година
инфлацията изяде. Но през първата
година успяхме да си купим компютър,
който струваше, мисля, че беше 36 500
лева – една торба пари (не се чудете,
младежи, тогава имаше инфлация и
доларът беше към 30 лева, като всеки
месец левът се обезценяваше и то доста). Един ден идва професор Мартинов с трабантчето (тогава имаше едни
такива коли, произвеждани в Източна
Германия и носещи името Трабант,
което на български ще рече
„спътник”) и сядаме ние с професора
в колата и отиваме в НИС-а на университета, който тогава беше в Био- И тъй животът си течеше, дисертация-
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та напредваше, напредваха и заниманията ми със синергетика. Започнах
да схващам това-онова от обществените процеси, даже се опитвах да предсказвам и някои от предсказанията се
сбъдваха. На път бях да си помисля,
че разбирам нещата, когато се случиха събития, които ми показаха, че все
още нищо не знам. Но които ми напълниха главата с мъдрост и предпазливост, която пазя и до днес. Някои
от колегите ми днес казват, че мога да
мълча величествено като английски
лорд. На това ме научиха двама човека – професор Мартинов и академик
Милко Борисов. И докато професор
Мартинов го правеше непрекъснато
със съвети, то академик Борисов го направи наведнъж. И с помощта на едно
ключе.
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Вълшебното ключе
Професор Мартинов беше фин и внимателен човек. Даваше ми много добри съвети, които аз оценявам сега, но
тогава много, много не слушах (лудомладо). Той се притесняваше, че буйният старт на публикационната ми
активност (бяха приети 3 статии в Англия още през първата година от докторантурата) ще предизвика недобри
чувства у колегите. Затова настояваше да не говоря много за успехите си.
Чудех му се тогава, защо е толкова
предпазлив. Мислех си, че когато човек има успехи, трябва и да ги споделя. Бил съм голям наивник. Всъщност
това е искал да ми каже професорът.
Но го научих по друг начин. Беше ми
набито в главата с нещо като шокова
терапия. От един добър познат на про-
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фесор Мартинов – академик Милко
Борисов. Като си мисля сега, трябва
да съм много благодарен на професор
Мартинов за това, че покрай него се
запознах с академик Борисов – един
човек, който изби наивността от главата ми. И ето кратко описание как
стана това.
Както писах по-горе, в кабинета на
професор Мартинов имаше две бюра
и аз заех бюрото от лявата страна, гледано откъм входната врата. Там имаше един прекрасен въртящ се стол,
който беше много по-хубав от стола
на професор Мартинов. Аз разбира се
не знаех чий е столът, на които седя и
безметежно си пиша докторската дисертация и статиите. Докато един ден
се появи един малко по-висок от мене
и слаб човек, огледа стаята, погледна
ме и седна на диванчето (в кабинета
имаше и диванче, където обикновено
сядаха гостите). Като човек, виждал
какви ли не хора да влизат в кабинета,
аз не реагирах – влезлият нямаше вид
на академик, а и аз никога не бях виждал академик Милко Борисов.
– Добър ден – каза човекът усмихнато
като видя, че не му обръщам особено
внимание.
– Добър ден – отвърнах аз – професор
Мартинов е в ректората и няма да дойде днес.
– А вие кой сте – попита човекът. Аз се
посмутих от това внимание
– Докторантът на професор Мартинов
– отвърнах – казвам се Николай Колев
Витанов (винаги си представям с трите
си имена, за де не ме бъркат с другия
Николай Витанов, който тогава също
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бе докторант при известния с политическата си дейност Георги Панев).
– Аха - отвърна човекът – аз съм Милко Борисов – и ми подаде ръка. Стиснах ръката и си мислех къде ли съм
чувал това име. На половината обратен път от диванчето до въртящия се
стол се сетих и замръзнах.
– Академик Милко Борисов???!! –
учудването ми беше голямо.
– Да, аз съм – каза човекът и усмивката стана по-широка. – И като го няма
Николай (Мартинов) нали мога да си
поговоря с Вас? – попита той.
– Ама да, разбира се – казах аз и седнах на стола (на неговия стол, ама кой
да знае).
И започнахме да си приказваме. Всъщност аз нямаше какво да му кажа. Разказваше ми той неща, които вероятно
искаше да разкаже на професор Мартинов. Какво да правя през повечето
време не ми беше много интересно, а
и доста неща не разбирах поради нищожния ми житейски и административен опит тогава. Тази среща не беше
последна. Академикът идваше – не
много често, но относително редовно.

Когато професор Мартинов беше в кабинета, аз излизах и ги оставях да си
приказват. Когато го нямаше, академик Борисов разговаряше с мен или
по-точно той говореше, а аз слушах.
Имах чувството, че му беше чоглаво за
нещо. Така и не разбрах за какво. Но
разбрах друго.
Един ден академик Борисов дойде и
професор Мартинов пак го нямаше.
Явно бяха си говорили, че аз се занимавам със синергетика и нейното
приложение към социални процеси.
Та академикът се заинтересува и ме
поразпита. Този път ми се наложи да
приказвам и му казах каквото зная. В
края на разговора той беше замислен.
И ми каза:
– Знаете ли, научил сте добре теорията, но ви липсват познания за съществени части но обществения живот.
Аз се позачудих, какво ли са тези части. О, какъв наивник съм бил!
– За да станете добър специалист по
обществени процеси трябва да познавате тези процеси откъм всичките им
страни – продължи академикът – Николай (за професор Мартинов ставаше

БГ Наука

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука продуцира документалният филм „Трагедия и слава“ посветен на
100 годишнината от Междусъюзническата война.
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дума) няма да има време да навлезе в
дълбочина на тези проблеми, понеже
административната му натовареност
му е голяма. Но вие сте млад, прочел
сте доста и може би с малка ориентация ще станете много добър специалист.
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Аз нищо не отбирах от това, за каква
ориентация става дума. Но за това,
което последва съм дълбоко благодарен на академик Борисов. Защото той
ми даде тази ориентация. А академикът продължаваше да говори:
– Нека и аз да ви предскажа нещо.
След два дни ще стане (нещо си) и ако
еди-кой си знае за това, може доста да
спечели. Но вие си трайте и на никого
не казвайте.
И след като каза това, академик Борисов се усмихна, стана и си тръгна.
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Аз се позамислих. Защото познавах
този еди-кой си. Помислих се да ида
да го предупредя. Но от друга страна
каква бе гаранцията, че нещото щеше
да се случи? В моите книжки пишеше,
че такива точни предсказания са невъзможни. Обаче по-точното твърдение, което трябваше да пише там бе,
че такива предсказания са невъзможни без наличие на вътрешна информация. Това бе прозрял академикът и
това щеше да ми покаже. Аз разбира
се, не го знаех това тогава и реших, че
предсказанието няма да се сбъдне и че
ако предупредя еди-кой си, ще взема
да стана за смях.

към едно. Бях доста учуден.
След още някое време академик Борисов дойде в кабинета. Професор
Мартинов пак го нямаше. И никой все
още не ми бе казал на чий стол седя.
Академикът пак седна на диванчето и
след като се поразговорихме на общи
теми – за здравето, времето и политиката, аз не се стърпях и го попитах как
така той позна онова бъдещо събитие
с такава точност. И в следващите три
дни академик Борисов попълни огромни празнини в познанията ми за социалните процеси.
– Познах – каза академикът – защото
знам някои неща за обществото, които не ги пише в западните ви книжки.
А не ги пише, защото и западняците
не ги знаят. А не ги знаят, защото при
тях системата е друга. Несъмнено тази
система ще дойде и при нас. Но ако искате да разбираш това, което става тук
и особено това, което става в науката,
трябва да знаете някои неща за нашата система.

Аз си мълчах и дори не смеех да мисля
– бях толкова стресиран от точната
предсказание на академика, че поглъщах всяка негова дума.
– Знаете ли чии са това бюро и този
стол? – попита академик Борисов
– Не – признах си чистосърдечно аз
– но столът е много хубав и аз се чудя
защо професор Мартинов не си го вземе за своето бюро
– Николай е културен човек и никога
няма да го направи – каза академикът
След два дена обаче предсказанието – а на този стол и на това бюро седях
на академик Борисов се сбъдна. Едно аз.
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Да можехте да видите каква усмивка
се беше изписала на лицето на академика. Той извади едно ключе, сложи
го на бюрото пред мен и седна обратно
на диванчето.
– Това е ключът за лявото чекмедже на
бюрото. Приятно четене – каза академикът. – Ключето дръжте зад книгата
на Власов (зад стола имаше библиотечка с книги и там беше книгата на
Власов за нелокалната статистическа
механика). И не говорете на никого за

него.
И академикът си тръгна. Отключих
чекмеджето – в него имаше няколко
папки. Прочетох ги за 3 дена. И представата ми за света, тъй както си я бях
изградил от книгите за сложни системи и синергетика, се обърна с главата надолу. Представете си, че сте в
малка лодка, плаваща из коралови
рифове. Представете си, че не виждате под водата. Слънцето грее, водата е
спокойна – красота. И изведнъж стане
чудо, което избистри водата. И тогава
виждате огромните акули и виждате
как минавате на милиметри от остри
ръбове, които могат да натрошат лодчицата ви. Това беше, което научих от
съдържанието на чекмеджето.
Една седмица ходих като замаян. Но
когато се освестих, разбрах, че академик Борисов всъщност ми бе направил
неоценима услуга. Западните книжки
ми показваха осветената сцена на социалните процеси. Академик Борисов
ми показа света в мрака зад кулисите.
Дълбоко съм му благодарен, че изби
всякаква наивност от главата ми. За
един специалист по социални процеси е много важно да може да вижда
в дълбокия мрак, където прожекторите на суетната слава и на хорските
погледи не огряват. Там са акулите и
рифовете (и други интересни неща).
Там се крият съществени механизми,
влияещи върху функционирането на
социалните системи. Помислих си, че
съм бил страшен глупак и наивник да
си мисля, че може да се оправям с анализа на социални процеси без хабер да
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Не можете де си представите скоростта, с която подскочих от стола (оттогава винаги питам, чий е столът на който ще трябва да седна).
– Извинявайте, не знаех – промърморих аз доста смутено.
– Не се притеснявайте – каза академикът – сядайте и използвайте този стол.
Друго искам да ви кажа. Забелязали
ли сте, че лявото чекмедже на бюрото
е заключено?
Забелязал бях, как да не бях забелязал.
И не му обръщах внимание, защото по
бюрото имаше доста място, където си
бях разположил папките.
– Я ми кажете, защо не казахте на едикой си за моето предсказание? – попита академикът.
– Ами, реших, че това няма да стане, а
и Вие ми казахте да мълча.
– Та – позасмя се академикът – както виждате, вашите западни книжки
не са ви направили специалист по социални процеси. А това, че можете да
мълчите е хубаво. Ето какво – сега ще
ви дам да прочетете нещо, което ще ви
запознае с някои особености на социалните процеси на Изток.
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си имам за тези механизми.
Бях шокиран. Колкото шокиран може
да е човек, ако внезапно започне да
вижда в инфрачервената и ултравиолитовата област на спектъра на светлината. Животът ми нямаше как да бъде
същия. Започнах да мисля по различен начин и това промени и житейската ми траектория. Стана ми ясно, че в
онзи момент съм абсолютен аутсайдер
в онази България. И в главата ми започна де се върти мисълта дали не е
добре да ида в чужбина за някое време. С други думи, прозирайки нещата,
щях да внеса промени в живота си. И
важна част от тези промени бе свързана с Италия.
Капитализмът потъва в Триест
Професор Мартинов имаше познати,
които му предложиха да посети прочутата школа по физика в Триест за
две седмици. Професорът беше зает
с административни дела и реши да
изпрати мен. За което съм му дълбоко благодарен. И ето ме в самолета за
Милано, а от гарата в Милано хванах
влака за Триест. Беше прекрасно вре-

ме за един млад човек, непосещавал
никак чужбина. Италия е прекрасна,
тъй както е прекрасна и италианската
кухня. Покрай заниманията в школата
имах възможност да отскоча и до Венеция. Великолепен град, тъй както и
си го представях. Каквото не си представях, бяха дебелите нагли гугутки
на площада Сан Марко научени да бъдат хранени от туристите. И като не ги
храниш, те ти кълват обувките. Но за
Венеция ще ви разкажа друг път. Това,
за което искам да ви разкажа, се случи
в Триест. Хотелчето на школата, където бях отседнал, беше с панорамен
изглед към залива. И през почивните
дни (беше през лятото) заливът се изпълваше с яхти (между другото Триест
също е много хубав град – е, не може
да се сравнява с Венеция, но все пак си
струва да се види).
Гледам огромното множество яхти от
прозореца на стаята и си мисля: „Ето,
капитализмът е излязъл на тия яхти
в залива на Триест и чака да потъне”.
Така ни бяха учили по време оно преподавателите по научен комунизъм
(дето сега са се маскирала на „полито-
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БГ Наука може да се използва като учебно помагало по история, физика, би-
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лози“ и „социолози“), че капитализмът
аха, аха и ще потъне. Пълният с яхти
залив ми направи силно впечатление.
Когато се прибрах в София, горещината беше ужасна. Още по-горещо бе в
стаичката ни в Студентския град. Синът ми беше малък и още не можеше
да ходи, но можеше да лази. И лазеше
по горещата тераса. Като влязох в стаичката го видях как лази по горещия
под. Огледах стаичката. Сетих се и за
пълния с яхти залив в Триест. Помислих си: „Докъде ще стигнеш момче,
ако я караш така?”. Мъдростта, налята в главата ми от професор Мартинов
и академик Борисов сработи. В този
момент си дадох сметка, че ако не направя нещо, се обричам на мизерен
живот. Не стоях дълго пред този Рубикон. Някъде около 5 секунди. И казах
на жена си: „Защитавам тази дисертация и заминавам за чужбина”. И виждате как стъпка по стъпка, се формира
траекторията на човека през живота.
И е много важно, с кого той взаимодейства. Защото тези взаимодействия
променят траекторията. Особено, когато човек е млад.
По пътя към Запада
Лесно беше да се каже, че тръгвам на
Запад. Къде на Запад? Щатите ми се
видяха твърде далече, за Европа трябваха визи. След известен размисъл се
спрях на Германия и реших да кандидатствам за стипендия на германската
служба за академичен обмен DAAD.
Съдбата ми, както се казва, бе заложена на карта. Обсъдих въпроса с професор Мартинов. Той също бе доста обезнадежден от развитието на нещата

около българската наука. Високата му
административна позиция му помагаше да види ясно, че нещата не вървят
на добре. Та той ме насърчи и ми каза,
че специализациите в чужбина винаги
водят до повишаване на квалификацията и разширяване на кръгозора. И
тъй, успоредно с писането на дисертацията се подготвях и за събеседването,
свързано с кандидатстването за стипендията. Явих се на събеседването
и... попаднах в резервите. Край, рекох
си, до тука беше мечтата за задгранична специализация. Но както винаги,
големият шеф в небесата имаше други планове. След един месец ми съобщиха, че има отпуснати още няколко
места и аз изведнъж се оказах над чертата (или по-скоро чертата благоволи
да слезе под мене). Но възникна друг
проблем – нямаше при кого да отида.
Казаха ми, че е добре да се намеря някой германски професор, при който
да специализирам, иначе вероятността да не получа стипендията бе твърде
голяма. Професор Мартинов нямаше
как да ми помогне – той нямаше познати в Германия. И тогава аз се реших на невероятно действие. Така и
така съм в самолет, който ще се разбие,
защото няма суша, на която да кацна.
Поне да умра достойно – казах си – и
се насочих към самия самолетоносач
на германската синергетика с ясното
съзнание, че вероятността мисията ми
да е успешна е много малка. С други
думи, написах писмо на Херман Хакен
(да, да на оня същия Херман Хакен –
бащата на синергетиката) с молба да
ме приеме за специализант. Съдбата
ми (пак) бе в ръцете на големия шеф
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в небесата. И чудото стана! Както разбрах по-късно от колеги, които тогава
са били докторанти и постдокторанти
при Хакен, той решил да ме приеме за
специализант, но понеже бил вече на
пенсионна възраст, не му позволили.
И професор Хакен, вместо да махне с
ръка и да хвърли писмото ми в коша,
решил да се погрижи да намери професор, който да ме приеме. И тъй след
още някое време идва при мен писмо
от някой си професор Буссе (който поради невероятната си неосведоменост
не познавах) с което той декларираше
готовността си да ме приеме на специализация. Много съм благодарен
на професор Хакен. За това, че не отритна никому неизвестния дикторант
от източна Европа, но и за още нещо.
Тогава не разбирах, но сега знам, че
тиранозавърът има за приятели тиранозаври, а самолетоносачът ще ме
прати при друг самолетоносач. И така,
съдбата реши да попадна при самолетоносача на германската хидродинамика – професор Фридрих Буссе
в Бавария. Което щеше да определи
окончателно областта на научното ми
развитие. Какво ми оставаше. Да си за-
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щитя дисертацията и да замина. Което
и направих. Годината бе 1994.
Последните години
След 1994 г. пътищата ни с професор
Мартинов се разделиха. Срещахме
се, когато се прибирах в България.
Той продължаваше да бъде заместник-ректор на университета и даже по
едно време изпълняваше задълженията на ректор, когато ректорът професор Лалов стана министър в служебното правителство на Софиянски. А след
това професор Мартинов ръководи
един мандат и Националната агенция
за оценка и акредитация. Аз напредвах в науката в Германия. Буссе, старият майстор, като погледна какво
самолетче беше дошло от България,
полека смени всичко от двигателя до
компютърните системи и даже зареди
вълшебната програма, която превръща малките машинки в самолетоносачи. Така се превърнах в това, което съм
днес. Дали горната програма ще се активира в негативната среда, в която е
натикана българската наука – не знам,
по-вероятно е, че няма да се активира.
Но тя вече се е активирала в областта

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.
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По време на един от разговорите ни с
професор Мартинов, той ми разказа
за детските си години. Не са били леки
тия години покрай Втората световна
война, за големите трудности ми говореше и баща ми, който също е бил
дете по онези години. Та един от найяркият спомени на професора беше за
студената зима и за това, как той е събирал и носил дърва за печката. Вероятно навън е било толкова студено, че
споменът се е запечатил в съзнанието на професора. Той имаше и нещо,
което вероятно не би му помогнало
много в днешния вълчи свят – една
невероятна скромност. Въпреки, че
беше изявен професор и на високи административни позиции, караше едно
старо трабантче. По време на инфлацията не искаше да харчи държавните пари и трябваше многократно да го
убеждавам да поискаме малко повече
пари за втората година на договора, за
да може да си купим някакъв свестен
принтер (парите за който бяха изядено от инфлацията за една година). Ако
беше за него, вероятно нямаше да поиска повече пари, но понеже принтерът ми трябваше на мене, се съгласи.
Впрочем вероятно и прочутия компютър, описан по-горе и този принтер
можете да ги видите още, ако влезете в
кабинета на ръководителя на катедрата по Физика на кондензираната материя на третия етаж в сградата на ФиФигура 1. На моя учител, колега и съ- зическия факултет на университета и
ратник в изследванията по нелинейни погледнете какво има на лявото бюро.
сложни самоорганизаращи се системи
– поклон до земята!
Има и друго – професорът ми даде
старта в научния живот. Аз бях едно
Похвални думи за скромния човек
провинциално момче, може би с ка-

http://nauka.bg
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на популяризацията на науката и аз
съм доволен от резултатите.
Когато се виждахме с професор Мартинов, си говорехме за различни неща.
Болеше го затова, че българската наука отива в неправилна посока, интересуваше се и се радваше на моите
постижения, особено в областта на популационната динамика и на социалната динамика. И така до 2011 година,
когато професор Мартинов си отиде
тихо от този свят.
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чества да стане учен, но далеч от състоянията, които се изискваха, за да
станеш учен тогава – нямах нито софийско жителство, нито произхождах от семейство, което можеше да ми
даде напътствия и ориентир. Стоях
сам срещу живота и вероятно щях да
загубя, ако не беше професор Мартинов да ме съветва и подкрепя. Каквото
съм постигнал и каквото още имам да
постигам, дължа и на него.

всеотдайно за да я има българската
наука и да се възпитава следващото
поколение български учени. Един от
тези хора и то с много голям принос, е
професор Николай Мартинов. И нека
родените по-късно, дори и след 100 и
повече години, като гледат постиженията на българската наука (за която
вярвам, че ще оцелее въпреки непрекъснатите опити да бъде смачкана) да
си спомнят и за този човек, който не
беше богат, за да допринася с пари, но
Затова с голямо уважение пиша тези беше учен, който допринасяше с ума
редове. Нека тези които дойдат след си за развитието на тази наука.
нас да знаят и да не забравят, че на
фона на всеобщата разруха и опити Дълбок поклон пред светлата му паза ликвидация на българската наука, мет!
имаше скромни хора, които работеха

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
сп. Българска Наука брой 74

достъп до него.
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Ако БГ Наука Ви харесва, дарете и помогнете!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317

http://nauka.bg
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27 шедьовъра

„27 шедьовъра“ на Хокусай е изящна
книга, съчетаваща в себе си красотата на изобразителното изкуство и поезията. Тя носи изисканият и изкусен
стил на японската култура и е прекрасен следпразничен подарък за всички
ценители на високата естетика.

http://iztok-zapad.eu
http://nauka.bg
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Кацушика Хокусай
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Прокуденият от небесата
Ли Бай
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Китай. Около 720 г. до края на живота
си (през 762 г. в град Данту) обикаля
страната. За по-малко от две години
(742–744) е дворцов поет в столицата
Чанан. За живота му има сведения в
хрониките „Таншу“ и „Син Таншу“. До
наши дни от Ли Бай са запазени около
900 стихотворения и над 60 произведения в проза. Впечатляват неговите
начетеност и ерудиция, богатата му
фантазия, свободомислещият му дух.
Творчеството му оказва голямо влияние на следващите поколения, а след
смъртта му е наречен “Безсмъртния
поет“.
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Смята се, че Ли Бай (литературно произношение Ли Бо) – класик на китайската поетична литература по времена
династия Тан – е роден през 701 г. в семейството на богат търговец в пограничните райони на северозападен Китай на династия Тан (дн. Киргизстан).
През 705 г. семейството му се връща в

http://nauka.bg

http://iztok-zapad.eu

Всичко живо е трева
Клифърд Д. Саймък

ескалира и кара хората да се съпротивляват...

Във „Всичко живо е трева“ (превод:
Жечка Георгиева, Радка Лафчиева,
328 стр., цена: 18 лв.) тайнствена, невидима за окото бариера внезапно загражда отвсякъде малко, забравено от
света градче някъде в Америка. Оказва се, че галактическа форма на интелигентност се опитва да наложи мир
и хармония на човечеството. Само че
страхът от неизвестното постепенно

http://www.colibri.bg
http://nauka.bg
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Клифърд Д. Саймък (1904 – 1988) е
сред емблемите в световната научна
фантастика. Приживе го удостояват с
най-авторитетните награди в тази област. През 2014-а почитателите му по
цялата планета отбелязаха 110 годишнината от неговото рождение, а тази
година се навършват 50 години от издаването на знаковия роман „Всичко
живо е трева” и 40 години от неговото
публикуване на български език.
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Кризата в Европа
Симеон Дянков
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за възстановяване и развитие (2012–
2013). До 2009 г. е главен икономист
„Финанси и частен сектор” в Световната банка. Създател на индекса Doing
Business и съосновател на аналитичния център Ideas42. Доктор по икономика на Мичиганския университет и
автор на над 80 научни публикации.
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В Кризата в Европа. Поглед отвътре
Симеон Дянков анализира причините
за кризата, проследява събитията зад
вратите на европейските институции
и предлага решения за намаляване на
бъдещи рискове. Книгата търси отговори къде е предела на идеята за обединена Европа и дали решенията са
в повече централизирана политика.
Бившият вицепремиер отделя специално място на събитията у нас от 2009
до 2013 г. и прави равносметка за цената, която е трябвало да се плати, за
да се предпази България от най-лошите последици на кризата.
Симеон Дянков е български икономист, ректор на New Economic School
в Москва и изследовател в Peterson
Institute for International Economics във
Вашингтон. Вицепремиер и министър на финансите е в правителството
на България (2009–2013), председател на борда на Европейската банка

http://nauka.bg

http://ciela.bg

Старият Марс

Джордж Р. Р. Мартин , Гарднър ДОЗОА
До 70-те години на ХХ век Марс е бил
една от най-популярните теми в научната фантастика. Цяло поколение
писатели рисуват образа на Червената планета като един свят на храбри
пустинни воини, красиви принцеси и
тайнствени воини.
Старият Марсе сборник с петнайсет
нови разказа, вдъхновени от романтичния Марс на старата фантастика. Това е Старият Марс, изгубеният
Марс, отпреди космическите експедиции на Викинг 1 и Викинг 2, Марс
на каналите, на мъртвите градове и на
марсианците.

сп. Българска Наука брой 74

Носител на награда Локус за 2014 г.
„Имало едно време една планета на
име Марс, цял един свят на червени
пясъци, канали и безкрайни приключения. Спомням си я добре, защото
често ходех там като дете.“
Джордж Р. Р. Мартин

http://ciela.bg
http://nauka.bg
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БИОЛОГИЯ
Що за животно е
бинтуронга?
Автори: Димитра Лефтерова
д-р. Чавдар Черников

ски Arctictis означава мечка – невестулка. Хората описват бинтуронга,
като животно, което има котешка муцунка, тяло на малко мече и опашка на
маймуна. Бинтуронзите имат дълго,
ниско, набито тяло, покрито с плътна,
груба, черна козина, на места прошарена със сиво. Имат малки, закръглени уши, от които стърчат дълги кичури козина. Муцуната им е покрита с
по-къса и не така плътна козина, имат

сп. Българска Наука брой 74

О

тдавна забравен произход има
името на едно странно животно – бинтуронг. Бинтуронгът
Arctictis binturong или още наричан
котко-мечка (bearcat), не е нито котка,
нито мечка. Дълго време е бил определян към семейството на Енотите, но
в крайна сметка е отделен в самостоятелен род Arctictis към семейството
на Виверовите (Viverridae), наричани
още Пълзящи котки. Името на латин-

http://nauka.bg
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бели дълги до 20 см мустаци. Достигат
на дължина от 61 до 96 см, като отделно опашката също достига до толкова.
Тежат от 9 до 14 кг, в отделни случаи
до 20 кг.

сп. Българска Наука брой 74

Фиг.1 Географско разпространение
на бинтуронга.
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Бинтуронгът живее в гъстата тропична гора на Южна и Югоизточна Азия
и рядко може да бъде видян. Широко
е разпространен в Бангладеш, Бутан,
Мианмар, Китай, Индия, Индонезия,
Малайзия, Непал, Тайланд, Филипините, Виетнам. Тъй като популацията
търпи намаление с близо 30% за последните 30 години, видът е определен като уязвим в Червената книга на

http://nauka.bg

IUCN. Главна заплаха за вида са разрушаването на хабитатите, лова и търговията с диви животни.
Тези животни водят доста потаен начин на живот и за това са слабо проучени. Живеят по
дърветата и са
активни нощем.
Движенията им
са бавни и внимателни, не скачат, а с помощта
на опашката лазят. Освен това
са добри плувци
и гмурци. Стъпят ли на земята,
ходят като мечки, като стъпват
на целите лапи,
което е необичайно за другите
виверови. Бинтуронзите живеят поединично
или в неголеми
групи, състоящи
се от двойки с потомството. В такива групи доминантна роля имат женските. Самките имат
потомство два пъти в годината, като
бременността продължава около 90
дни. Раждат се от едно до шест малки
/ средно две или три/. След раждането
женската позволява на мъжкия да остане с нея, което също е необичайно за
виверовите. След шест до осем седмици малките спират да бозаят, а полова
зрялост достигат на възраст две и половина години. Продължителността
на живота им достига до 25 г в плен.

БИОЛОГИЯ

•
A. b. kerkhoveni (Sody, 1936) –
разпростанен на остров Банка, Индонезия
•
A. b. memglaensis (Wang and Li,
1987) – разпространен в провинция
Юннан в Китай
Генетични изследвания са правени на
бинтуронзите, държани в зоопарковете по света. Видът като цяло е слабо
проучен.
Десет интересни факти за бинтуронга:
1. Въпреки, че бинтуронга е известен
като котко-мечка, той не е родствено
близък нито с котките, нито с мечките. Бинтуронзите принадлежат към
семейство Виверови
(Viverridae),
древна група от малки – до средни на
ръст бозайници, които са разпространени само в Стария свят / източното
полукълбо/. Това семейство, в което
влизат цивети и генети е едно от най-
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Описани са девет подвида, отделени в
два клона. Северният клон от континентална Азия е отделен от Зондския
клон на Зондските острови с посредством провлака Кра.
•
A. b. binturong (Raffles, 1821) –
разпространен от Малака до югозападен Тайланд и Тенасерим
•
A. b. albifrons (Cuvier, 1822) – разпространен в Изтечните Хималаи до
Бутан, северен Мианмар и Индокитай
•
A. b. penicillatus (Temminck, 1835)
– разпространен в Ява
•
A. b. whitei (Allen, 1910) – обитава
Палаван, Филипините
•
A. b. pageli (Schwarz, 1911) – разпространен в Борнео
•
A. b. gairdneri (Thomas, 1916) –
разпространен в северен Тайланд
•
A. b. niasensis (Lyon, 1916) – живее в Суматра

http://nauka.bg
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разнообразното от всички семейства
хищници, включващо 66 вида, разпространени в Европа, Африка, Средния Изток, Индия и Югоизточна Азия.
2. Значението на думата бинтуронг не
е известно. Езикът, от който тя произлиза е изчезнал.
3. Бинтуронзите са от разред Хищници, но те се хранят предимно с плодове. В природата, диетата им включва
мърша, яйца, корени и листа, малки безгръбначни, риба, птици, малки бозайници и плодове, такива като
на Фикус алтисима (Ficus altissima),
вид фикус – удушвач. В плен, бинтуронга може да се храни с кучешка
храна,мляно месо, моркови, домати,
ябълки, банани и според данни на
Зоологическата градина в Сан Диего,
най-любимото – грозде.
4. Те миришат на пуканки с масло.
Както другите членове на семейството на виверовите и бинтуронга има
мирисни жлези, които се намират под
опашката. Когато се движат, подвиват
опашката и изпръскват мирисен секрет, с който маркират клонки и листа

на своята територия. За хората миризмата е като на пуканки с масло, но за
бинтурозите тя указва, че дадена територия е заета, а също така спомага за
намирането на двойките по време на
чифтосването.
5. Бинтуронзите също издават доста
звуци, за да комуникират помежду си.
Доволният бинтуронг може да се смее,
а ядосаният да ръмжи или да вие пискливо. По време на лов може да издава
различни грухтящи и свистящи звуци.
Влюбената женска може да мърка.
6. Бинтуронзите живеят високо в короните на дърветата и рядко слизат на
земята. Те са чудесни катерачи, като
се придвижват бавно и внимателно по
клоните на дърветата, с помощта на
силните крака с полу – прибиращи се
нокти. Задните им крака могат да се
извиват назад и въпреки това ноктите
им да бъдат вкопчени в клона. Поради
големия си размер, те не могат да скачат от дърво на дърво, а трябва да слязат на земята, за да преминат на друго
дърво. Бинтуронзите дори спят високо

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
сп. Българска Наука брой 74

достъп до него.
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НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Бинтуронгът е един от двата известни вида животни, които имат смилателни ензими, способни да омекотят
външната обвивка на семената на тези
фикуси. Това взаимоотношение прави
бинтуронзите изключително важни
като ключов вид за равновесието на
тази екосистема.

Видео:

http://youtube.com/watch?v=aYhVkokt6pE

http://youtube.com/watch?v=1iqLe-bM66I
сп. Българска Наука брой 74

на клоните на дърветата, като подпъхват муцуна под опашката си.
7. Опашката им служи за захващане.
Бинтуронгът е единствения бозайник
от Стария свят и един от двата хищника / другия е кинкажу Potos flavus/,
който има хватателна опашка. Неговата опашка е дълга почти колкото тялото му и служи като още един крайник за катерене. На върха на опашката
има по-груба кожа, която спомага сцеплението при захващане на клони.
Опашката на бинтуронга е може би
най-важна част при катеренето. Дори
и когато спи, опашката е здраво захваната за някой клон.
8. Ходят като мечки. Бинтуронга върви на цяло стъпало, като мечките и хората. Походката им е тежка и тромава.
9. Женските могат да забавят имплантацията на ембриона. Бинтуронзите се
чифтосват целогодишно, а раждането
на малките е между януари и март.
Учените смятат, че това показва забавено имплантиране на ембриона при
този вид, подобно на приблизително
100 други вида бозайници. Това забавено имплантиране позволява на
бинтуронга да се чифтосва, когато се
срещнат двата пола, а малките да се
родят, когато има подходящи условия
на околната среда за това.
10. Бинтуронзите са в специални отношения с фикуса удушвач. Бинтуронгът играе съществена роля в техния
естествен хабитат – тропичните гори,
като разпространява семената на растенията, с които се храни чрез изпражненията си. Това е особено от значение
за фикусите удушвачи, които иначе не
могат да покълнат без тяхна помощ.
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Оптимистите имат
по-здрави сърца, показва
проучване

Превод: Стефан Михов
http://www.sciencedaily.com

С помощта на критерии на American
Heart Association, проучване на 5000
човека показа, че най-оптимистичните хора имат два пъти по-малък
шанс за кардиоваскуларни здравни
проблеми, в сравнение с песимистите.

Х
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ората, които имат позитивен
възглед над живота са по-здрави, що се отнася до кардиоваскуларни проблеми. Това показа ново
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изследване, което изучава връзката
между оптимизма и здравето на сърцето, при повече от 5 100 възрастни
хора.
“Хората с най-високи нива на оптимизъм имат два пъти по-малък шанс за
кардиоваскуларни здравни проблеми, всравнение с песимистите. Тази
връзка се вижда, дори след като взехме предвид социaлно-демографските
характеристики и лошото психическо

здраве” – каза главният изследовател
Розалба Ернандез, професор по социални науки в Университета на Илинойс. Кардиоваскуларното състояние
на участниците в изследването бе оценено на базата на 7 критерия. Това
са кръвно налягане, BMI (индекс на
телесната маса), плазмена глюкоза
и холестерол, хранителен прием, физическа активност и потребление на
тютюн. Същите критерии са използвани и от American Heart Association за
оценяване на здравето на сърцето и в
кампанията на асоциацията, за осведоменост. Позовавайки се на тези критерии, изследователи дават една, две
или три точки, които съответно значат
лош, добър или много добър резултат.
След това точките се събират, за да се
стигне до крайна оценка на кардиоваскуларното здраве на анкетираните.
Този резултат е число между 0 и 14,
като по-високия резултат индикира
по-добро здраве.
Участниците, които били между 45 и
84-годишни, също така направиха и
анкети, оценяващи тяхното психическо и физическо здраве и нивото им
на оптимизъм, включвайки и евентуалното наличие на други заболявания
като артрит и проблеми с бъбреците и

черния дроб.
Колкото по-оптимистични са участниците, толкова повече се увеличава общият им резултат. Най-големите
оптимисти имат 50% по-голям шанс
резултатът да е добър и 76% той да е
много добър.
Връзката между оптимизма и кардиоваскуларното здраве стана още посилна след включването на социо-демографските характеристики, като
възраст, раса и етнос, приходи и образование. По-оптимистичните хора
са с два пъти по-голяма вероятност да
имат идеално кардиоваскуларно здраве и 55% са с по-голяма вероятност за
общ здравен резултат, който да е в границите на “доброто” здраве, откриха
изследователите.
Оптимистите имали значително подобри нива на кръвна захар и холестерол, в сравнение с останалите. Те също
така били по-физически активни, подобър индекс на телесната маса и помалък процент от тях пушат, според
работа по проучването, която се появи в броя на Health Behavior and Policy
Review за януари/февруари 2015.
Според Ернандез, откритията може да
са от клинично значение. Доказателство за това е проучване от 2013, което показва, че увеличение в резултата, дори и само с една точка, може да
доведе до 8% по-малък шанс човек да
получи удар.
“При това ниво на популация, дори
най-малката разлика в кардиоваскуларното здраве може да доведе до
значителен спад в смъртността. Това
откритие, което се предполага, че се
получава чрез биомеханизъм, може да
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предизвика разработването на бъдещи превантивни стратегии, които ще
се целят в модифицирането на психиката на хората, за да може повече
хора да са оптимисти. Това може да
е потенциална цел на American Heart
Association, която цели подобрение в
кариоваскуларното здраве на обитателите на Америка с 20%, преди 2020“ –
каза Ернандез.
Проучването е смятано за първото,
изследващо връзката между оптимизма и здравето, взимайки предвид
различните раси и етноси. От всички
участници, 38% бяха бели, 28% бяха
представители на чернокожата раса,
22% южноамериканци и 12% азиатци.
Информацията за проучването бе извлечена от Мулти-етническото Проучване на Атеросклерозата (MESA),
изследване на субклинично кардиоваскуларно заболяване, включващо
6000 човека от 6 щатски района, като
Балтимор, Чикаго, Северна Каролина
и Лос Анджелис.
Започнало през юли 2000, MESA проучва участниците за 11 години, съби-

райки нова информация на всеки 18
месеца или 2 години. Ернандез, който
е изследовател по проекта, води екип,
занимаващ се с провеждането бъдещи
анализи на връзката, намерена между
оптимизма и здравото сърце.
“Сега имаме достъпна информация,
позволяваща ни да проучим оптимизма и кардиоваскуларното здраве, десетилетие по-късно” – каза Ернандез,
който очаква, да завърши изследването през 2015 година.
Съавтори на текущото изследване са
Киари Н. Кършоу, Джънд Сидик, Хонган Нинг и Доналд М. Лойд-Джоунс,
всички от Северозападния университет, Джулия К. Боем от университета
Чапман Лаура Д. Кубзански от Харвард и Ана Диез-Рu от университета
Дрексел.
Проекта бе финансиран от The National
Heart, Lung and Blood Institute и The
National Center for Research Resources.
Университетът на Илинойс в ЪрбанаШампейн

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
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достъп до него.
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Покачване в броя на
масови измирания на
птици, риби и морски
безгръбначни

Превод: Стефан Михов
http://www.sciencedaily.com

А

нализ на 727 масови измирания
на над 2500 животински вида
през последните 70 години показа, че честотата на такива събития
се засилва сред птиците, рибите и морските безгръбначни. В същото време,
броят на убити индивиди сякаш нама-

лява при влечугите, земноводните и
не се е променило при бозайниците.
Такива масови фатални случай стават,
когато голям процент от една популация загине за кратък период от време.
Въпреки че измиранията се случват
рядко и не застрашават от изчезване,
те могат да са съществен удар, убивайки повече от 90 процента от популацията наведнъж. Преди това проучване обаче, не е имало друг количествен
анализ на тенденциите на масови
смъртни случаи при животните, отбелязаха авторите на проучването.
“Това е първият опит за определяне на
количеството на тенденциите в честосп. Българска Наука брой 74

Анализ на 727 проучвания разкрива,
че има все повече случаи на внезапни, катастрофални животински измирания през последните 75 години.
Тези масови убийства изглежда са
засегнали птици, риби и морски безгръбначни повече, всравнение с други
видове.
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тата, големината и причината на такива масови смъртни случаи” – каза
старшият автор на проучването Стефани Карлсън, доцент в Калифорнийския Университет Бъркли, в департамента Department Of Environmental
Science, Policy and Management.
Проучването, публикувано в понеделник, 12 януари (2015 г.), в изданието
The Proceedings of the National Academy
of Sciences, бе водено от изследователи от КУ Бъркли, Университета на Сан
Диего и Йейлския Унивеситет.
Изследователите проучили случаи
на масова смърт, докоментирани в
научната литература. Въпреки че се
сблъскали със случайни проучвания
датиращи от началото на 19ти век,
анализаторите се фокусирали над периода от 1940та насам. Изледователите признаха, че някои от откритията
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може да се дължат на увеличение на
броя масови измирания, които са докладвани, в последните десетилетия.
Но те отбелязаха, че дори след като
са изчислили по-голямата част от отклоненията, дължащи се на недокладване, още се забелязвало увеличениe
в масовите смъртни случаи при някои
животни.
Като цяло, основната причина е заболяване, отговорна за 26 процента
от измиранията. Директни ефекти,
свързани с хората, като замърсяване
на околната среда, са причината за 19
процента от масовите смъртни случаи.
Биотоксичност, причинена от събития
като растеж на водорасли, е отговорна
за значителна част от смъртните случаи. Процеси, директно повлияни от
климата, включае екстремно време,
термален стрес, кислороден стрес и
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Проучването предполага, че в допълнение на наблюдаването на физическите промени, като промяна в температурата и валежите, е важно и да се
документира биологическата реакция
към промени на регионално и глобално ниво. Изследователите изтъкнаха
начини за подобряването на документацията на такива случаи за в бъдеще,
включвайки възможното записване
на случаите в реално време.
“Първоначалните тенденции са малко
изненадващи, що се отнася до документираните промени в честотата на
случаите, големината на всеки един
от тях и причините за масовата смърт.
Все пак тази информация показва, че
имаме много работа по начина на документиране и изучаване на този вид
рядко срещани бедствия” – каза съавторът на материала Самюел Фей, учен
от след докторска степен по екология
и еволюционна биология в Йейл.
Финансиране от Агенция за Защита на Околната Среда (Environmental
Protection Agency) и Националната
Научна Фондация (National Science
Foundation) подпомогна това изследване.
Източник:
Калифорнийски Университет –
Бъркли
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глад, заедно са допринесли за 25 процента.
Най-тежки са тези, причинени от няколко фактора на веднъж, показа изследването.
Карлсън, еколог, занимаващ се с риби,
и нейните специализанти от КУ Бърккли, наблюдавали подобни случаи в
тяхното следване за рибите в калифорнийските течения и устия, засилвайки
отрано техния интерес към темата.
“Катастрофалната природа на внезапните, масови измирания на животински популации провокира вниманието на хората. В нашето изследване
се сблъскахме със случаи на масова
смърт при вид риба, вследствие на
пресъхнала река по време на летния
сух сезон. По-голямата част от проучванията, които прегледахме, засягаха
рибите. Когато кислородните нива са
подтиснати във водата, последствията
могат да повлияят на много различни
видове” – каза Карлсън.
Проучването разкри, че броят на масови смъртни случаи се увеличава с
около един случай на година, през
всичките 70 години, които то покрива.
“Това може да не изглежда като много, но един допълнителен случай на
масова смърт на година за 70 години
представлява значително покачване в
броят на тези случай, докладвани ежегодно. Повишението, от 1 случай до 70
на година, е съществено, особено, като
имаме предвид и увеличеният магнитуд на случаите на масова смърт при
някои от тези организми” – каза съавторът на проучването, Адам Слепейски, асистент професор по биология в
Университета на Сан Диего.
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Правят ли ни по-умни
вирусите?

Превод: Стефан Михов
http://www.sciencedaily.com

Вродените вируси, които са на милиони години, играят важна роля в
изграждането на сложните мрежи,
които характеризират човешкия
мозък, казват изследователи. Те откриха, че “ретровирусите” изглежда играят основна роля в основните
функции на мозъка, по-точно в регулацията на кои гени и кога да бъдат
изразявани.

Н
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ово изследване от Лундския
Университет в Швеция индикира, че вродените вируси,
които са на милиони години, играят
важна роля в изграждането на слож-
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ните мрежи, които характеризират човешкия мозък.
Изследователите отдавна знаят, че
ендогенните “ретровируси” съставят
около 5% от нашето ДНК. В продължение на много години, те бяха смятани
за ненужен материал в нашето ДНК,
страничен ефект на нашето еволюционно пътуване.
В изследването, Йохан Якобсън и неговите колеги показват, че ретровирусите изглежда играят централна роля
в основните функции на мозъка, поточно в регулирането на кои гени да
бъдат изразени и кога. Тези открития
индикират, че с течение на еволюция-
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та, вирусите са поели контрол над нашия клетъчен механизъм. Причината
вирусите да биват активирани точно в
мозъка най-вероятно се дължи на факта, че туморите не могат да се формират в нервни клетки, за разлика от
други тъкани.
“Успяваме да наблюдаваме как тези
вируси са активирани специфично в
мозъчните клетки и имат важна регулаторна роля. Вярваме, че ролята на
ретровирусите може да допринесе за
обяснението, на въпроса – Защо точно мозъчните клетки са толкова динамични и многостранни в своите функции? Може също нещата да стоят така,
че малко или много сложните функции на вирусите в различни видове,
може да ни помогне да разберем защо
сме толкова различни” – каза Йохан
Йакобсон, началник на изследователския екип по молекулярна неврогенетика в Лундския Университет.
Статията, базирана на проучвания на
нервните стволови клетки, показва,
че тези клетки използват определен
молекулярен механизъм, с помощта

на когото управляват активационните
процеси на ретровирусите. Откритията ни дават сложен поглед в най-важните механизми на най-основните
функции на нервните клетки. В същото време, резултатите показват потенциал за нови изследвания, засягащи
мозъчни заболявания свързани с генетични фактори.
“Вярвам, че това може да доведе до
нови, вълнуващи изследвания на мозъчните заболявания. В момента, когато търсим за генетични фактори
свързани с различни заболявания,
обикновено търсим за гени, които познаваме, а те изграждат едва 2% от генома. Сега откриваме възможността
да наблюдаваме много по-голяма част
от генетични материал, който преди
не беше смятан за важен. Визията ни
за мозъка става по-сложна, но областта, в която да търсим грешки, свързани със заболявания с генетичен компонент, като невродегенеративните
заболявания, психиатрична болест и
мозъчен тумор, също се увеличава.”
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Еволюцията на цветовете в
животните и растенията

Превод: Стефан Михов
http://www.sciencedaily.com

Изследователи наблюдаваха вид
риба, за да подпомогнат разкриването на една от най-големите мистерии в еволюционната биология.
“Смисълът на тази дейност лежи
във фундаменталния въпрос: как и
защо съществуват в природата варианти на едно и също животно” –
уточняват изследователи.

И
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зследователи
наблюдаваха
вид риба, за да подпомогнат
разкриването на една от найголемите мистерии в еволюционната
биология
В много видове животни и растения,
индивиди от същата популация често

са с различни варианти на оцветяване.
Но мистерията, която остава, е защо
един цвят, рано или къsно, не замества други като следствие на естествения отбор.
Изследване, публикувано в Journal of
Evolutionary Biology (Вестник на Еволюционната Биология), се загледа във
вид сладководна риба, която плува
във водите на Северна Америка, за да
проучи как различните цветове се запазват във вида.
Водещият изследовател, Уил Сoуърсби, докторант в Университета Монаш,
каза че причините, поради които различните цветови варианти съществуват в популациите, когато всъщност
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Червената дяволска цихлида
Снимка: Monash University

БИОЛОГИЯ

повърхност. Снимките след това бяха
анализирани, за да бъде измерено количеството на промяна в сенките на
цвета на тялото на рибата. След анализа, те откриха, че по-тъмната риба
може да променя яркостта си, за да
отговаря на повърхността, на която се
намира, а златната риба не може.
“Тези резултати предполагат, че разликата, в способността на един вид да
отговаря на фона, може да изиграе потенциално важна роля за запазването
на цветовите честоти в природата” –
каза Соуърсби.
Изследователският екип, включае доцент Боб Уонг от School of Biological
Sciences и д-р Топи Летонен от Турукскуя Университет, се надява да направи
повече в тази област.
“Имайки предвид сложните цветови
варианти при този вид, трябва повече
работа за да разберем как цветовите
разлики могат да повлияят на начина,
по който различните хищници възприемат тъмните и златни индивиди и различните условия на околната
среда” – каза Соуърсби.
Източник:
Университет Монаш

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

www.nauka.bg
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трябва по равно да преминат през естествен отбор, още са голям въпрос и
дори остават неизвестни за някои видове.
“Смисълът на тази дейност лежи във
фундаменталния въпрос: как и защо
съществуват в природата варианти на
едно и също животно” – каза Соуърсби.
“Цветови варианти от същия вид са
поразителен пример за биологична
вариация. Обаче важността на адаптирането и какви еволюционни процеси
ги запазват, остава неизвестно.”
Соуърсби каза, че екипът изследвал
вид риба наречен червена дяволска
цихлида, която има два цвята – единият е тъмен (сиво към черно), а другият
е златен (жълто към червено).
Рибата със златно оцветяване генетично доминира, но тъмният цвят е много
по-често срещан.
“При този вид, по-тъмните индивиди изглежда са способни да променят
нюансите на техния цвят и шарки,
за да могат по-добре да отговарят на
околната среда” – продължи той.
“Искахме да преценим дали това играе
роля в съществуването на различни
цветове в популация и защо златният
вариант на рибата е по-рядко срещан.”
Изследователите заснеха червената
дяволска цихлида на тъмна и светла
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ГЕОГРАФ
Къде са птиците на Гуам?

Брегът на Гуам. Снимка: Luke Ma

О

стров Гуам се намира в западната част на Тихия океан. Той
е най-големият (541 km2) от
Марианските острови. Политическият му статут е неприсъединена свободна територия, която е под полити-

ческо управление на САЩ. Столица
е град Хагатна (в миналото наричан
Аганя). Става американско владение
непосредствено след Втората световна война, преди това е бил под властта на Япония. Местното население се
нарича чаморо и населява острова от
35 века. Климатът е мусонен, почви-

http://nauka.bg
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Автор: Димитър Желев
http://geograf.bg/
Представете си джунгла на тихоокеански остров, в която цари тишина…
Хиляди паяци са сплели безкрайни мрежи между дърветата... Една тъжна
приказка за едно красиво парче земя в Тихия океан, която остава важен урок
за хората.
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те – латеритни. Северните и билните
части на острова са заети от саванни
съобщества, а склоновете и долините
от влажни тропични гори. Гори, в които от години няма дори една птичка в
гората, която да изчурулика...

сп. Българска Наука брой 74

Разположение на остров Гуам в западната част на Тихия океан
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Сателитно изображение на остров Гуам. Снимка: NASA‘s Eart
Observatory
Къде изчезнаха птиците на
остров Гуам?*
Годината е 1945. Втората световна
война е към края се. Гуем е вече окупиран от войската на САЩ. Главното
пристанище на острова става важна
точка за преразпределяне на доставки
в Азиатско-тихоокеанския район. По
този начин във военна пратка пристигат и неочакваните гости на острова – змиите. Конкретният преселил се
вид е кафявата дървесна змия (Boiga
irregularis). Тя населява части от Австралия и съседните острови, където
има естествени врагове. Но на Гуам тя
попада в среда без някой да може да
регулира популацията й.

Естествено разпространение на ка- Кафявата дървесна змия (Boiga
фявата дървесна змия в района на irregularis). Снимка: Уикипедия
Австралия и Океания
Какво е инвазивен биологичен
До този момент в островната екоси- вид?
стема няма змии и това става голям
проблем. Нито едно от животните на Това е вид растение или животно, преострова не е еволюирало в посока да се несено на ново място от нехарактерни
размножава и опазва потомството си в за природата процеси (най-често чоусловия с пълзящи и увиващи се хищ- вешка намеса), което бързо се присници. Най-уязвими се оказват птици- пособява и започва да се развива за
те и техните яйца. Кафявата дървесна сметка на местните биологични видозмия бързо увеличава популацията ве, подлагайки ги на силна конкуренси, а само за няколко години от пти- ция и в редица случаи, причиняващо
ците на острова не остава почти нищо. изчезването им. Самата дума, превеТова е класически пример за пагубно- дена от английски, означава „нападато разпространение на инвазивен био- телен, нахлуващ”. Обикновено изолирани пространства с ограничен обхват
логичен вид.
са най-податливи на екологични проблеми, свързани с инвазивните видове. Такива са острови, езера, планински долини и др.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
http://nauka.bg
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Някогашните обитатели на острова от вида Todirhamphus cinnamominus
cinnamominus
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БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
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Какво точно се случва на остров избягват излизането извън населениГуам?
те места – змиите и паяците са навсякъде.
Птиците на Гуам нямат естествени
врагове. Гнездата им не са защитени.
Агресивният вид змия пристига случайно на острова и успява за няколко
години да “окупира” острова и системно да изяжда яйцата на птиците, лишавайки ги от потомство и обричайки
местните видове (в повечето случаи

Проблемът със змиите придобива и
битов характер. Те се промъкват в домовете и са опасни за малките деца
и домашните животни. Най-честите
неприятности са свързани с електриендемични) на пълно унищожение.
чеството. Змиите обичат да се увиват
И днес островът е важна стратеги- около кабелите и често причиняват
ческа точка за американската вой- късо съединение на електрическия
ска в Азиатско-тихоокеанския реги- ток и смущения по електропреносната
он. Снимка: Уикипедия
мрежа. Такива инциденти са ежедневие.
В наши дни гъстотота на змиите на острова достига над 1500 змии на км2! За
няколко десетилетия птиците изчезват почти напълно. В джунглата е вече
тихо. Само 3 вида птици оцеляват, тъй
като живеят в населените места, където се води борба срещу змиите. Свръх
популацията на змии и изчезването на
птици води до бум сред насекомите.
Особено голям проблем е свръхпопулацията на паяци, които стават новите Капан за змии. Снимка: U.S.
господари на горите. Местните хора
Department of Agriculture

http://nauka.bg
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Новият господар на Гуам - кафявата
дървесна змия. Снимка: Уикипедия
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Целият период от заселването на кафявата дървесна змия до наши дни
може да се определи като катастрофа
за островната екосистема. Той е класически пример за това как повреждането на едно звено от природната система, може да доведе до колапс цялата
система.
Снимка: U.S. Department of Agriculture
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Снимка: U.S. Department of Agriculture Ландшафти в Гуам. Снимка: Im me
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Липсата на птици води и до друго катастрофално последствие - загиването на самата тропическа гора. Много видове дървета се размножат чрез
семена, разнасяни от птиците, а при
отсъствието на пернати естественият
размножителен ход е нарушен. Много от дървесните видове са обречени
на изчезване, а гората в бъдеще ще загуби дървесното си разнообразие. Ще
бъде доминирана от няколко по-приспособими вида. Изчезването на определени видове дървета ще унищожи
местообитанието на различни животни, ще прекъсне симбиозни връзки и
като цяло ще промени коренно ландшафтните особености на Гуам.

http://nauka.bg

Един тъжен урок за хората
Екологичната драма на остров Гуам
е една страшна наказателна акция на
самата природа, в резултат на човешката намеса. Тя е доказателство, че
дори когато действията на хората не
са волеви, а породени от случайност,
то последствията могат да бъдат катастрофални. Примерът на Гуам е в
основата на сериозните мерки за сигурност по отношение на транспортирането на биологични материали от
и за островни държави. Австралия и
Нова Зеландия са класически пример
за строги нормативни правила, които

ГЕОГРАФ

до известна степен гарантират биоологичната сигурност на екосистемите
си. Самите две страни също са пострадали през XIX и ХХ в. от необмислени
разселвания на растения и животни.
Властите в САЩ изключително са повишили мерките за биологична сигурност по отношение на Хавайските
острови. Този голям тихоокеански архипелаг е с биогеографски особености,
аналогични с тези на Гуам – тропически екосистеми, много ендемични
видове и липса на змии и други хищници. Заселването на змия на острова
би могло да превърне хавайския рай
в екологичен ад. В медиите през последните години се отбелязват случаи
на избягали питони и други „питомни” змии от атракционни терариуми
на островите, факт, който не е официално потвърден от местните природозащитни власти. А знае ли всъщност
човек какво пълзи из джунглите там?

* Статията е базирана върху „Къде са
птиците на остров Гуам” - авторска
презентация, представена по време на
Софийския фестивал на науката през
2014 г.

БГ Наука взе участие в проекта „Различните лица на европейската култура”
в Полша

БГ Наука взе участие в проекта „Ти също можеш да си предприемач” в Румъния

БГ Наука взе участие в проект посветен на неправителствените организации,
тяхното развитие, управление и маркетинг. Проектът се състоя в Италия.
www.ngo.nauka.bg

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 74

БГ Наука взе участие в проекта „Citizenship can be fun!“ в Унгария
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Кухнята в древен Рим
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Автор: Владимир Попов
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14886
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което гърците наричали римляните
– „лапачи на каша”). Такива били например „маза“ – смес от брашно, мед,
сол, зехтин и вода, или „турон“ – смес
от брашно, стрито сирене и мед. Много от продуктите преди приготвяне се
посипвали с брашно. Във връзка с това
в домакинствата много се ползвали
пшеница и ечемик, от които се правели и тестени топчета „глобули“, пържени в зехтин или разтопена сланина,
Храна и хранителен режим
с глазура от мед и посипани с маково
Денят на свободния и заможен римсеме.
ски гражданин бил строго подреден.
Практическите занимания и обществените дела по възможност били извършвани преди обед до настъпването
на жегата. След това идвало времето
за почивка, след което римляните се
отправяли към стадионите, термите
или пък се занимавали с физически
упражнения и се разхождали. Вечерта
римляните се отдавали на пиршества
в компанията на роднини и приятели.
Римляните се хранели три пъти на
Но като цяло готвенето в самия Рим
ден. Рано сутринта, по изгрев слънце,
било признак на излишно време и разприемали закуска, включваща хляб
кош (трябвало е да притежаваш кухи сол, маслини, мед, мляко, а също и
ня, готвач и прислуга от роби), затова
популярната в Италия каша (заради
несъстоятелните римляни предпочи-

http://nauka.bg
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гилдия (collegiums) със свои ритуали и
религиозни събирания.

Менюто на обикновените граждани
също така включвало много зеленчуци: любимото на всички римляни
зеле, цвекло, леща, нахут, бакла, грах,
моркови, ряпа, репички, аспержи, лук,
праз, чесън, хрян, пащърнак, маруля,
целина, магданоз, копър. Зеленчуците в древен Рим били използвани за

БГ Наука организира научна конференция по повод 50-ти брой на сп. „Българска Наука“

БГ Наука

продуцира документалният филм „На Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
www.1912.nauka.bg

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 74

тали да похапнат готова храна в множеството закусвални и кръчми. Римският “фаст фуд” приличал досуш на
днешния – котлети от кълцано месо и
кайма били пържени на поставени на
улиците скари и продавани в парчета
хляб. Популярна закуска бил и Libum
– вид кейк, приготвян със сирене и
яйца. До нас е достигнала рецепта от
известния държавник Катон Стари:
“Либум да се прави по следния начин:
Да се стрие добре в хаван 2 либри
сирене. Щом е добре стрито, да се
добави 1 либра обикновено пшенично брашно, или, ако искаш да стане
по-пухкав, половин либра фино пшеничено брашно, и да се омеси добре
със сиренето. Да се добави едно яйце
и всичко да се омеси добре. От тази
смес да се оформи самун, да се подложат листа и да се пече бавно в горещо огнище под глинен похлупак.”
Втората закуска била по обед – хляб
(основната храна в Античността) със
зеленчуци, козе или овче сирене, масло и мляко. Хлябът бил правен от ечемик (за простолюдието) и от пшеница
(за по-заможните). По времето на Август безплатното раздаване на жито на
бедните граждани на Рим било държавна политика, а Септимий Север
постановил вместо жито плебеите да
получават готов хляб. Хлебопекарите
в Рим били уважавани и формирали
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направа на салати. Това били блюда,
съставени от нарязани ендивия, магданоз, девесил и лук, овкусени с мед,
сол, оцет и зехтин. Също така се ядяли
рибени чорби и разнообразни варива.
Най-популярен бил еквивалентът на
сегашният „борщ”: супа от зеле и цвекло. На почит били и супите от леща и
бакла.
За десерт древните римляни обичали
да пият мляко, но задължително го
разреждали с вода. Популярна била
и ферментирала напитка от ечемик
(подобие на днешния „квас”), както
и „поска” – една доста странна смес,
от вода, оцет и яйца служеща за разхладителна напитка. Виното се пиело
разредено с гореща или студена вода,
а бирата била пренебрегвана от повечето романизирани граждани като
„варварско питие”.
По-заможните римляни на обяд могли да си позволят да похапнат плодове, месо или риба. От плодовете предпочитани били ябълки (пържени в
тесто), круши, сливи, грозде, ягоди,
маслини, праскови, вишни, кайсии
(внесени от Персия и Армения), нар
(от Картаген), ананаси, фурми, смокини, бадеми и кестени.

70

http://nauka.bg

Вечерята за по-бедните римляни била
повторение на обяда, освен в празнични дни, когато хапвали и месо. Месото
на домашните животни било скъпо,
затова често се консумирали уловени
диви животни – птици и бозайници,
тогава срещащи се в изобилие. Рибите също били достъпни (морето било
по-щедро от днешното), така че дори
и бедняците се хранели сравнително
разнообразно и пълноценно.

Вечерята или същинският обяд за
по-богатите се провеждал в гостните
на къщите – триклиниумите (където
около кръгла или правоъгълна маса
се разполагали ложите). На всяко
ложе се разполагали по трима човека. Мъжете лежали, жените – седяли.
Според правилата за един стандартен
обяд броят на хората трябвало да бъде
не по-малко от трима, но не повече от
деветима (non minus tribus, non plus
quam novem).

Често се канели гости и тогава започвала гощавка или пир, съпроводена с
беседи за изкуство и литература. Произнасяли се и речи. Римският сатирик
Марциал твърдял: „По време на гощавката ние получаваме висшето си
образование”. Обикновено пирът преминавал под музикален съпровод, а
масите и стените били отрупани с венци и цветни гирлянди, които придавали красота и тържественост на мероприятието.

Угощението се състояло от три части
– gustatio (ордьоври), fercula (основни
ястия) и mensae secundae (десерти).

Първо се давали закусчиците: салати,
гъби, пълнени яйца, гъши дроб, късове овчи мозък, маринована риба, морски таралежи, охлюви, стриди. След
това донасяли главните блюда (можели да достигнат до десет различни
гозби), най-често от домашни животни: свинско, заешко или козе месо или
пък дивечово месо: глигани, сърни,
елени; също карантии – шкембе, наденички, ккървавици и пр. Римляните яли и много птиче месо – кокошки,
фазани, пауни, яребици, за изискани
се считали блюдата от бекаси и щъркелово месо, мозъци от славеи, гребени от петли, езици от фламинго и чучулиги. Ценяла се и морската храна от
редки видове риби (риба тон, кефал,
мурени, барбуни, змиорки), мекотели
(калмари и октоподи, миди и стриди)
и раци. Гощавката завършвала с десерт, в който влизали сладкиши, кремове, бисквити, орехи, дюли, фурми и
разнообразни плодове. Разбира се по
време на цялото угощение на гостите
се сервирали разнообразни вина в изискани стъклени или сребърни чаши
и фиали. Особено търсени били отлежалите фалернски и цекубски вина,
както и вносните от Гърция, Мала
Азия, Испания и Южна Галия. Вината
често се подслаждали с мед и подправки – канела, черен пипер, карамфил
(за червените), анасон, джинджифил,
мастикс и шафран (за белите). Домакинът на гощавката преценявал с
колко вода трябва да бъде разредено
гъстото вино, за не се опиват гостите
прекалено бързо и да останат в добра
кондиция до самия край на вечерта.
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Страстта към екзотичните блюда набрала скорост в залеза на Републиката, когато всички морета и земи били
претърсени за всевъзможни деликатеси. Особено известен с кулинарното
си „хоби” бил римският пълководец
Луций Лукул (победителят на арменския цар Тигран и на понтийския цар
Митридат). Кампаниите му го направили приказно богат, а освен че колекционирал ръкописи, картини и
статуи, той разпращал хора из целия
тогавашен свят в търсене на редки ястия и продукти: стриди от Сицилия,
фламинго от Нил, пауни от о-в Самос.
От Понт или Кападокия той донесъл в
Рим черешовото дърво. Във вилите му
имало рибарници с прясна и солена
вода, където били отглеждани деликатесни риби. Около именията си изгра-
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дил и ловни паркове, където се охранявали внесени отдалеч благородни
елени, антилопи и газели за пиршествата. Лукул можел да попилее цяло
състояние за едно-единствено ядене –
според Плутарх, веднъж той поканил
Цицерон и Помпей в своята столова,
наречена „Аполон” (Лукул имал различни трапезарии в които се сервирали различни ястия) и обядът на тримата излязъл около 50 000 драхми.
Въпреки че разточителните угощения
не се одобрявали от римските власти,
за което говорят законите на Фаний,
Дидий, Емилий и Сула за ограничаването на разкошните трапези, все повече богаташи се отдавали на безобразно
чревоугодничество. В търсене на екстравагантното римляните измисляли наистина странни за съвременния

вкус ястия – истински деликатес били
свинските вулви, пълнени с печени
съсели или езици от чучулиги, също
зърна на свински гърди в саламура от
риба тон (т. нар. Ликвамен), слонски
хоботи, дори камилски копита. Естествено признак на благосъстояние
било гарнирането на готварските произведения с редки и скъпи подправки,
каквито по онова време били силфиум
(изчезнал вид подправка от рода на
ферулата), пиперът, индийското орехче, нардът, джинджифилът, кардамонът и канелата (внасяни от Китай,
Индия и Малайзия). Дегустацията на
всевъзможни кулинарни чудеса била
издигната в култ.
Друг невероятен чревоугодник бил
император Вителий (69 г.).

не струвало по-малко от 400 000 сестерции. Най-прочута била гощавката, дадена от брат му по случай
пристигането в Рим: както разправят били поднесени 2 000 най-отбрани риби и 7 000 птици. Но и нея надминал при посвещаването на едно
блюдо, което сам наричал „Щитът
на Минерва, закрилница на града” поради необикновената му големина. В
това блюдо били смесени дробчета
от риба скар, мозъчета от фазани
и пауни, езици от фламинго, мляко
от мъжки мурени... Но понеже лакомията му била не само ненаситна и
непрекъсната, но и неприлична, не
можел да се сдържа дори по време на
пътуване или жертвоприношение:
пред самия олтар грабвал едва ли не
от огъня парчета месо и жертвен
хляб и започнал да дъвче, а в кръчмите по пътя се нахвърлял на още димящите гозби или пък на огризките
от предишния ден...”
Казват че за няколкото месеца, през
които бил император, Вителий „изял”
200 000 000 сестерции. Eдинствената
му заслуга към римската кулинария
била, че популяризирал отглеждането
на сирийските фъстъци в Италия.
За разлика от Вителий, император Август не си падал по големите пиршества. Ето описание на неговото меню: хляб, риба, сирене и
смокини. Затова пък си позволявал
да изпие по три чаши вино на хранене – признак за неговата пословична трезвеност (според Светоний).

Както пише за неговите обяди Светоний: „Угощения давал по три, а понякога по четири пъти дневно: утринна закуска, закуска през деня, обяд
и гуляй. И с всички се справял лесно,
понеже взимал средства за повръщане. В един и същи ден гостувал на Пирът в Римската литература
различни домакини и на никого това Показателно за римското излишество
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е добре известното произведение „Са- стрелеца — оклопета, над козирога
тирикон” на Гай Петроний Арбитър — морски рак, над водолея — гъска,
(живял по времето на Нерон).
над рибите — две червеноперки. В средата пък имаше чим, изрязан заедно
с тревата, върху който бе поставена медена пита. Един египетски роб
разнасяше наоколо хляб в сребърна
подница.”
В противовес на сатирата на Петроний, поезията на Квинт Хораций Флак
(65-8 г. пр. Хр.) възхвалявала гастрономическите добродетели. Квинт бил
епикуреец, който харесвал богатите
трапези, но ненавиждал парвенющината.
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В него авторът осмива гощавката,
която дава новоизлюпеното парвеню
Трималхион, изобилстваща от всякакви екзотични приумици: „Един овален
поднос съдържаше дванадесетте небесни знака, разположени в кръг. Над
всеки знак готвачът бе поставил по
едно подходно и съответно ястие:
над овена — нахут, над бика — къс
говеждо месо, над близнаците — бъбреци и мъдета, над рака — венец,
над лъва — африкански смокини, над
девицата — матка от неопрасвала
се свиня, над везните — едни теглилки, в едното блюдо на които имаше
пита със сирене, а в другото — млин,
над скорпиона — морска риба, над
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Съвременник на Цезар и Октавиан Август, приятел на Вергилий и convictor
(другар, сътрапезник) на Меценат, успял да се наложи едва ли не като законодател на добрия естетически вкус.
В стиховете му често се упоменават
дроздове печени на шиш, пушен свински джолан със зеле или стриди от
Цирцейския залив, морски таралежи,
лаврентийски глиган, едри калкани и
змиорки, гарнирани със слез, маслини и дива цикория. Най-синтезирано

ИСТОРИЯ
неговото разбиране за трапезата е развито в три сатири – „За умереността”,
„Философия за гастрономи” и „За трапезната безвкусица”.
„Та колко уврежда човека смесено
блюдо,
ще се увериш, като само си спомниш
простата твоя храна как ти беше
полезна.
Но колчем пържено смесваш с варено
и стриди към дрозда прибавяш,
сладките сокове в злъчка превръщаш,
слузта на стомаха, лепкава, смутове ражда.

около нея – ястията трябва да се дегустират в добра компания, а съдовете,
салфетките и чашите трябва да са чисти и красиво подредени.
Скромна била закуската на поета Maрк
Валерий Марциал.

За него почтеният човек трябвало да
проявява умереност, да не робува на
предразсъдъците и модата, а да търси
наслада и радост от мига, който храната и виното дават. Също така да цени
разнообразната храна – от простите
селски ястия, до сложните специалитети, когато са приготвени и поднесени с вкус. За Флак удоволствието от
трапезата е свързано с атмосферата

Роден в Испания, той бил известен
най-вече с 12-те си книги с епиграми,
публикувани в Рим между 86-та и 103та година по време на римските императори Домициан, Нерва и Траян. В
менюто му присъстват „марули прости, пикантен праз и риба тон, нарязани яйца, зеле в гювече, наденичка
и жълтеникав боб (има се предвид
бакла) с бекон червен”. А за десерт –
„стафиди, круши от Сирия и кестени

БГ Наука бе част от журито за стипендиант на Karoll
БГ Наука

продуцира документалният филм „На Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
www.1912.nauka.bg
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Нима сам не виждаш как всеки
бледен се вдига от пир неумерен?
Който пък леко похапне и тяло подсилил, си легне,
сладко заспива и бодър за труд отреден се събужда“
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горещи, изпечени на бавен огън”. За
„коктейлни мезета” Марциал предлага „прясно откъснати пиценски маслини, лупина топла и грах горещ”.
Съвсем друг мироглед изповядвал
Марк Гавий Апиций, роден около 25
година пр. н. е., живял във времената
на Октавиан Август и Тиберий.
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Трактатът му „Десет книги по готварство” (De re coquinaria libri decem), оставя трайна следа в европейската кухня, бит и култура.
Като всеки гастроном Апиций се е славел като човек с префинен вкус, но
също и като отявлен прахосник. Сред
екстравагантните му гастрономически
експерименти са останали в историята откритието му да храни пъстървите
със сушени смокини за увеличаване
на черния им дроб или рецептите му
за пълнени с езици от славеи или фламинго свински вимета и матки, както
и многобройни сосове и десертни пасти.
Атеней разказва, че наел цял кораб
само, за да иде да провери лично дали
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Либийските скариди били така големи, както разправяли, но вследствие
на голямото си разочарование като ги
опитал още на палубата до либийския
бряг, така и не слязъл на твърда земя.
Когато, пък, си дал сметка, че прахосничеството му го разорило, довеждайки го до просешка тояга, предпочел да
се отрови пред това да се откаже от дотогавашния си начин на живот.
Макар Апиций да е смятан за първия
постарал се да събере римската готварска традиция. Трактатът достигнал
до нас, запазвайки авторството му се
дължи на копие от IV век с доста отдалечен от класическия латински и
по-близък до народните говори език
и се доближава повече до съвременната ни представа за готварски бележник. Рецептите са бегло нахвърляни,
нерядко неточни и премълчаващи
подробности около приготовлението или използваните количества: от
само себе си се разбира, че не са писани за начинаещи, с чието любопитство да бъдат съобразени. Заглавията
на десетте му книги, достигнали до
нас в по-късни преписи са, както следва: Epimeles – Вина, консервиране и
подправки, Sarcoptes – Яхнии, кълцани меса и суджуци, Cepuros – Плодове, зеленчуци и сирена, Pandecter
– Теста, сосове и компоти, Ospreos –
Хлебни и бобени, Tropetes (aeropetes)
– Хвъркати, Polyteles (volatilia) –
Кухня на момента: вкусотии и деликатеси,
Tetrapus
(quadripedia)
– „Четириноги”: дивеч, Thalassa
(mare) – Морски дарове, Halieus
(piscatura) – Риби и рибни сосове.

ИСТОРИЯ
вете две пинти сол и разбъркайте
добре. Оставете го за една нощ, след
което го сипете в глинен съд и го оставете отворен на слънце за два или
три месеца, като от време на време
го разбърквате с пръчка, после го затворете с капак и го приберете.” Покъсно се добавяли билки (кориандър,
кимион, магданоз, дафинов лист),
сместа се прецеждала се през цедка и
тази смес се оставяла да узрее. Цената
на този сос по времето на Цезар била
500 сестерции (около 4000 английски
лири) за един congius (около 3, 25 л).
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Апиций широко използвал най-разнообразни подправки: шафран, нард,
карамфил, силфиум (изчезнал вид
ферула с вкус на чесън), миртови ягоди, канела, черен пипер, босилек, дафинов лист, мащерка, чубрица, майоран, кориандър, синапено семе, ким,
кимион, джоджен, анасон, мак.
От рецептите разбираме и че киселосладкият вкус и изобщо смесването на
вкусовете е характерна черта на римската кухня. За кисел вкус се използвал оцетът, а за подсладител – медът.
Соленото в блюдата идвало от легендарния крайно солен рибен сос, наречен ликвамен или гарум, представляващ универсалната римска подправка,
прибавяна и в сладкиши, компоти и
петмези по същия начин, по който
днес янките слагат навсякъде кетчуп.
Според рецептата дадена от Петрониевия „Сатирикон”, можем да си добием от този твърде ценен за древните
продукт, покривайки дъното на 30 литров съд със слой от подправки като
анасон, див копър, седефче, джоджен,
босилек, девесил и пр., редейки отгоре му друг слой от парчета всякаква
риба (непочистена), който на свой ред
да бъде затрупан от сол и така в същия
ред, докато се напълни отгоре със сол.
Оставя се да отвърне за седмица и в
продължение на още двайсет дни се
обърква периодично. Прецедената саламура е, всъщност, ликвамена, чийто
основен производител по онова време
се е намирал на южния бряг на Испания в Нови Картаген (дн. Картахена).
Според Апиций: „вземете нарязани
шпроти, аншоа или скумрия, смесете
всичко и го оставете в корито. Доба-
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Произведението на Апиций се ползвало с популярност и през Средновековието. Готът Винидарий вмъкнал към
книгата му издръжки „Excepta”, където се появили нови подправки в това
число джинджифил и шафран (използван за оцветяване на ястията, характерно за средновековната кухня).
Следи от римската кухня се откриват в
посланието „De observatione ciborum”
написано през VI век от гръцкия лекар Антимон към Теодорих, краля на
готите. Това е първият трактат по диететика и гастрономия в Средновековна Европа. В него се споменават
като ароматни подправки нардът и
шмакът, обичаят ястията да се варят
в мед или оцет, описание на римски

сосове като „ossimele“ (съставен от мед
и оцет), „enogaro“(вино и гарум), използването на мед като подсладител
на вино или вода – все признаци, че
кулинарните традиции на античността продължавали да са актуални дори
и след падането на Рим. Също така
имаме и свидетелствата, че през VIII
век търговците по долината на р. По
търгували със garum, който фигурира
и в инвентарните списъци на някои
италиански манастири от IX век. Възможно е продуктите да са били внос от
„Византия” – средновековната Римска
империя която наследила и античните готварски традиции.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
сп. Българска Наука брой 74

достъп до него.
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За едно недоразумение в
два от нашите музеи

П

реди десетина години, при разглеждането на археологическа
изложба, организирана в Националния исторически музей, в която бяха представени предмети, събрани от няколко музея в страната, бях
впечатлен от един непознат дотогава
за мен паметник, отнесен от колегите
ми от Пловдивския археологически

Фиг. 1. Бронзова плочка с изображенията
на Св.Св. Константин и Елена от
Археологическия музей в Пловдив

музей към ХII век (Фиг. 1) – отлята от
бронз плочка с релефно представени насрещни изображения на Св.Св.
Константин и Елена с корони на главите, държащи помежду си висок кръст.
Композицията е допълнена с изображения на два от основните паметници,
съхранени и до днес на Атмейдан (Хиподрома) в Константинопол – змийската колона и Теодосиевият обелиск,
които са представени от двете страни
на светците. Под условно маркираната под краката им основа е изписан
триредов надпис с ясни букви, който
обаче не се поддава на четене, поради
несъмнения си имитативен характер.
Цялата композиция е затворена в тънка релефна рамка, декорирана с гъсти
напречни насечки (тип „шнур”), оформена в горния край като двускатен покрив (фронтон), в чиито ъгли са представени по една херувимска (?) глава.
В отрязъците над покрива, в левия и
в десния горен ъгъл на плочката, са
моделирани насрещни изображения
на птици с разперени крила. Тази декоративна плочка, намерена през 1959
г. при земеделска работа в землището
на с. Бяга, Пазарджишко (м. Касъ герен) има следните размери: височина
– 16 см и ширина – 11,5 см.1
1

Размерите вземам от публикацията й
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Фиг. 2. Бронзови плочки с изображенията на Св.Св. Константин и Елена: а) от музея в
Кайро (по J. Strzygowski) и б) от Византийския музей в Атина (по M. Bailliot)

80

Поради несъмнено любопитния характер на находката, тя е била оповестена веднага, макар и под формата на
кратко съобщение от Христо Джамбов в кн. ІV на Годишника на Народния археологически музей – Пловдив
(1960, с. 185-187). В същото съобщение
е описан и друг подобен екземпляр,
съхраняван в пловдивската църква
Св.Св. Константин и Елена, чийто произход обаче е неизвестен. Според мнението на Хр. Джамбов тези две плочки, отлети в един и същ калъп, както
и няколкото други, които са му били
познати (от НАИМ – София, от ГИМ –
Казанлък и от Археологическия музей
в Цариград, както и екземплярът, публикуван през 1926 г. от Ернст Калинка
на Хр. Джамбов, който е забравил да измери
дебелината й.
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по снимка, изпратена от П. Мутафчиев на А. Хайзенберг)2 са „имитации,
направени през средновековието, с религиозна или търговска цел от някой
неграмотен занаятчия”. Това мнение
2
Бях написал вече работата си, когато
в стремежа да допълня този списък с нови
образци, потърсих и получих едно интересно
сведение от колегите си от Археологическия
музей във Варна. Без особена изненада, поне
за мен, научих, че в сбирките и на този музей
има подобна плочка. Освен това, на нея е бил
посветен доклада на Павел Георгиев, изнесен
от него през пролетта на миналата година
в гр. Ниш, на поредния от традиционно
организираните там вече от десетина години
симпозиуми по византийска история и
археология. Плочката е била представена за
средновековна, мнение срещу което е имало
бурна реакция от един от гръцките участници в
симпозиума, който защитил становището, че тя
е от ХIX век. За съжаление, нямам възможността
да науча мотивите за това негово мнение.

ИСТОРИЯ
както и тази от Византийския музей
в Атина, (Фиг. 2, a и b)6, които твърде
много си приличат. Въпреки, че основните персонажи и композициите
им са подобни на познатите ни от България плочки, те се отличават съществено по изнесените над тях надписи,
както и по оформлението на затварящата ги отгоре рамка. Към същата група от паметници трябва да се добави
и мраморният релеф, съхраняван под
инв. № 3267 в сбирките на Националния Църковен историко-археологически музей при Св. Синод (НЦИАМ),
за чийто произход има ясни данни
Както обаче става нормално в науката, (Фиг.3)7. На тази, намерена през 1938
с времето и с неминуемото натрупва- полуокръглености. В горната половина се виждат
не на нови факти, се създават условия грубо направените изображения на Константин
за последвало преосмисляне на някои и Елена отстрани на Кръста; откъм страната на
Константин е изобразен египетски обелиск, а
вече „утвърдени” виждания. На пър- откъм Елена змийската колона, които се намират
во място прави впечатление, че макар на Хиподрома. Долната половина е заета от
и еднотипни, споменатите бронзови триредов безмислен надпис: . Аз намирам тези
плочки не са еднакви. За пример ще плочки най-често в частно притежание и при
дам плочката от Музея в Кайро, пуб- търговците в Константинопол, в антикварния
ликувана от Стриговски през 1904 г. 5, магазин при Берлинския музей и при д-р Науман
в Мюнхен, който си е купил екземпляр от тях на
3
Kalinka, E. – Altes und Neues Thrakien. In:
пазаря в Цезарея. Трябва да се отбележи, че за
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen
оформянето на представите ни за византийското
Institutes in Wien. Bd. XXIII. Beiblat. Wien. 1926,
изкуство, допринася и голямото разпространение
Col. 144.
на тези измислици, които намират и своите
4
Strzygowski, J. – Das Etschmiadzin-Evanкупувачи.”
geliar. Beiträge zur Geschichte der Armenischen,
6
Тази плочка, с неизвестен произход
Ravennatischen und Syro-Ägyptischen Kunst. Wien. (с инв. № 2571/Т543) е обявена от гръцките
1891, S. 118, n. 5; Ders. – Catalogue géneral des an- ни колеги за магическа плочка от ХІ век, теза
tiquités égyptiennes du Musée du Caire. Koptische
възпроизведена от френската изследователка
Kunst. Vienne. 1904, S. 320, № 7181.
Магали Байо (Bailliot, M. Iconographie et syncré5
Strzygowski, J. – Catalogue general ..., № tismes dans la magie de l’Antiquité à Byzance. La
7181. Смятам за необходимо тук да представя lute armée et la victoire. In: Croyances populaires.
и пълния текст на бележката на Strzygowski от Rites et representations en Méditerranée orientale.
работата му от 1891 г. Das Etschmiadzin ..., S. 118, Actes du Colloque de Lille (2 – 4 décembre 2004). 2e
n. 5: „Възползвам се от възможността да обърна colloque interuniversitaire des Universités Capodisвнимание на едни фалшификати, с които се търгува trias d’Athènes et Charles-de-Gaulle – Lille 3. XXрафинирано в целия Левант. Това са бронзови VIIIe Colloque international de Halma UMR 8142
плочки широки 10 см и високи 15 см, завършващи [Athènes. 2008], pp. 156, 168 – Fig. 13.
в горния си край с фронтон, който има в ъглите си 7
Най-сърдечно благодаря на колегите си

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 74

не се споделя от неколцина несъмнено забележителни изследователи на
византийското изкуство. Б. Филов ги
приема с известна уговорка за модерни фалшификати3, за каквито категорично ги обявява няколко десетилетия
преди него и Й. Стриговски4. Никой от
тях обаче не се е ангажирал с посочването на първообраза, послужил за изработването на тези „фалшификати”.
Техните, несъмнено авторитетни мнения отклоняват за дълго време интереса на учените към тези и подобните
им паметници.
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ския период. Днес в експозицията на
музея плочата е придружена от етикет,
на който датата е VI-VII в. Въпреки, че
композицията била вече „разработена” по това време в Константинопол9,
според наблюденията на А. Грабар
ние „не познаваме никакъв общ портрет на Константин и Елена с кръст,
дори извън нумизматиката, който
да е по-стар от Х-ХІ век”10. Склонен
съм да виждам причината за погрешното допускане на Ив. Гошев във връзка с датировката на друг паметник с
набедени изображения на Константин
и Елена. Това е една специфична по
начина на приложените за изработването й техники (на няколко слоя и
с енкаустика) синайска икона от колекцията на преосвещения Порфирий
Фиг. 3. Мраморна плочка с изображенията (Успенски), завещана при смъртта му
на Църковно-Археологическото общена Св.Св. Константин и Елена от
ство при Киевската духовна Академия.
сбирките на НЦИАМ
Нейният изследовател, директорът на
г. в олтара на пловдивския храм „Св. музея при Киевската духовна акадеСв. Константин и Елена” плоча са изо- мия Н. Петров я отнася с най-голяма
бразени отново в познатата ни компо- вероятност към VІ век11. Нито технизиция Св.Св. Константин и Елена, но
без „константинополските символи” – намирам в инвентарната книга на музея,
преписана след 1969 г., откогато във всички
змийската колона и обелиска, корони- музеи в България са въведени новите типове
те им липсват и са земенени с нимбове. инвентарни книги. Преписът от старата
В едноредовия надпис под краката им инвентарна книга на музея обаче трябва да е
е представен отново имитативен текст, точен.
Такива триизмерни статуи на Константин
подобен на този, познат ни от бронзо- 9
вите образци, но с друго съдържание: и Елена, държащи сребърен, позлатен кръст
помежду си имало в района на Форум Бовис
GDRRKOGСHХLEETO. В инвентар- (Constantinople in the Early Eight Century: The
ната книга на музея, откривателят на Parastaseis Syntomoi Chronikai. Eds. Av. Cameron
плочата Ив. Гошев е записал: „ако не е and J. Herrin. Leide. 1984, p. 126-127, гл. 52).
Грабар, А. – Златният медальон от
късен фалшификат [тази плоча] ще е 10
8
Мерсина
в Киликия. В: Андрей Грабар. Избрани
от VІ-VІІ в.” , т.е. от предиконоборчеот НЦИАМ за предоставената ми възможност
да се запозная и публикувам този паметник.
8
Предавам записа, такъв, какъвто го
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съчинения. Т. ІІ. София. 1983, с. 20.
11
Петров, Н. – Коллекции древних восточных
икон и обращиков древней книжной живописи,
завещанныя
преосвященным
Порфирием
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Фиг. 4. Фреска от Яланлъ Килисе в Кападокия (по A. & J. Stylianou)
писи, както и широкото им разпространение, отбелязано още през 1891
г. от Стриговски („в целия Левант”)
като че ли изключват определянето им като „фалшификати”. Какво е
обаче все пак мястото им всред подобните им паметници и към кое време
те трябва да бъдат отнесени? Това са
въпросите, на които ще се постарая да
дам отговори в следващите редове.

На пръв поглед видовото и типово раз- Централната сцена от всички споменообразие на паметниците със Св.Св. нати в горните редове паметници –
Константин и Елена с имитативни над- Св.Св. Константин и Елена, изправени
(Успенским)
Церковно-Археологическому насрещно, държащи Кръста помежОбществу при Киевской духовной Академии. ду си била специфичен символичен
В: Труды Киевской духовной Академии. 1886. израз във византийското изкуство за
Сентябр, № 9. Киев. 1886, с. 168-171. За грешното представяне на сцената Откриване на
определение на светите образи върху тази икона
Честния кръст (Църквата чества събиот Н. Петров виж по-подробно у Strzygowski, J. –
Das Etschmiadzin ..., S. 117 ff.
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ката, нито стилът на изработката обаче на мраморната плоча от НЦИАМ
не говорят за толкова голяма старинност. Очарователният примитивизъм,
излъчван от схематичната и относително грубата моделировка на светите образи, както и споменатият вече
имитативен надпис я сродяват обаче
с добре познатите ни вече бронзови
плочи с подобни изображения.
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тието на 14 септември)12. Както вече
споменах, освен вероятно няколко подобни средновековни изображения в
Константинопол, познати от едно ранно патристично произведение от около средата на VIII век13, най-старите,
достигнали до наши дни образци на
сцената възлизат едва към Х век. Поне
към това време е датирана първата известна ми с този сюжет сцена – фреска
от Яланли Килисе в Кападокия (Фиг.
4). Както добре се вижда, Кръстът
все още не е в ръцете на застаналите от двете му страни светци – вляво
св. Елена и вдясно св. Константин. В
паметниците от следващите столетия този „пропуск” е вече коригиран.
Напр. във фреска от църквата Панагия Форбиотиса в Асиниу, Кипър, датирана към 1105/6 г. светците вече го
държат здраво, като освен това сочат
със свободните си ръце към него (Фиг.
5)14. В основата на тази симетрична
композиция залегнали както някое от
споменатите константинополски из-
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Фиг. 5. Фреска от църквата Панагия
Форбиотиса в Асиниу, Кипър (по A. & J.
Stylianou)

ображения (с най-голяма вероятност
това на Форо Бовис, за което разполагаме със сигурно указание, че Св.Св.
Константин и Елена държали помежду си сребърен позлатен кръст), така и
с утвърдените вече от няколко столетия византийски монетни типове, при
12
За нея виж по-подробно напр. у A. and
които били представяни император и
J. Stylianou – “By this conquer”. Publications of the
императрица или двама съимператоSociety of Cypriote Studies, № 4. Nicosia. 1971, p. 33
ри държащи помежду си кръст или лаff.
барум. Веднъж възприета и утвърдена
13
Constantinople in the Early ...: гл. 16
иконографски, сцената Откриване на
(на Форума); гл. 34 (при Милиона); гл. 52 (на
Форум Бовис); гл. 53 (на т.нар. Контария); гл. 58
Честния кръст започнала все по-често
(при портата на Филаделфион, на там те били
да бъде представяна в произведенияпредставени, седнали на тронове). Към тях
та на монументалната живопис и осотрябва да се прибави и мозайката от Диипион,
бено в обковките на реликвариите, в
на която имало също тяхно изображение (Janin,
които се съхранявали частици от КръR. – Constantinople byzantine. Paris. 1950, p. 103).
Във византийски Константинопол със сигурност ста. Интересно е, че върху монетите, за
имало и други техни по-малки изображения, но които ще стане дума по-нататък тя се
едва ли може да им се направи пълен списък.
явява сравнително късно и е по-ско14
По подобен начин са представени Св.Св.
ро нетипична. Нещо повече, първият
Константин и Елена и в миниатюра от датирано към края на
ХI век Евангелие, съхранявано в Палатинската библиотека монетен тип, върху който я виждаме
(виж илюстрацията у Лазарев, В. Н. – История византийской се отнася към латинското монетосечеживописи. Т. I. Москва. 1947, Табл. XXVI срещу с. 108).
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стантин и Елена.

не в Солун (Фиг. 6). Впоследствие три
малки, при това много късни емисии
на медни торнезета от около 1400 година, две на император Мануил II Палеолог и една на императора-регент
Йоан VII Палеолог, ще носят също техните изображения, но без поясняващи
ги надписи15. Едва ли бих могъл да
съставя пълен каталог с изображения
на разглежданата сцена от времето,
предхождащо османското нашествие
на Балканите, тъй като тя вече била
широко разпространена в целия православен свят, а и на Запад. Това не е
и необходимо. Трябва да се отбележи
обаче, че върху нито едно от познатите
ми десетки изображения от периода,
в сцената не са представени нито Теодосиевият обелиск, нито Змийската
колона от константинополския хиподром, може би защото там никога не
е имало изображения на Св.Св. Кон-

„ ...Получих този предмет в дар
от един от могъщите. За да ти докажа неговата изключителност,
ще прибавя, че е украсявал императорски гърди. Това е първото му достойнство. Второто е, че е златен,
но не изцяло и не от еднакво качество. Обковката е от най-блестящо
злато, а нагръдния филактерий – от
най-скъпо злато и не може да се намери нито по-скъпо, нито по-чисто.
А от кого е надписът? Той
Bendall, S. & Donald, P.J. – The Later 		

15
Palaeologian Coinage. 1282-1453. London. 1979,
p.164-165 (№№ 7,8), 170-171 (№ 2).
16

Грабар, А. – Цит. съч., с. 21-22.
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Фиг. 6. Медна голямомодулна монета,
латинска имитация, с изображенията на
Св.Св. Константин и Елена, намерена в
Търново (по К. Дочев)

Излежда, че сцената от нашите плочки не е била избрана случайно. Освен
поради споменатия по-горе утвърден
от столетията иконен тип, образите
на Св.Св. Константин и Елена се радвали на особено популярност на изток и поради суеверните представи на
местното население. Около тях била
развита митология, съобразно която
те притежавали изключителна магично-предпазна и целебна мощ. Тази
традиция имала стари корени, поне от
средновизантийския период, откогато
ни е известно писмо с подобни мисли,
изпратено от прочутия византийски
философ от края на ХI век Йоан Итал
до негов приятел константинополски лекар. По характера си писмото е
обяснителна бележка, придружаваща
един изключителен дар, който Итал
направил на приятеля си – златен медальон с монета с изображенията на
Константин и Елена. Тук предавам текста му със съкращения, така както го
намирам, публикуван от А. Грабар16:
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е от най-царствения, най-благочестивия и най-добрия от императорите. Защото носи отпечатъка на
Константин и Елена – пребожествените. На гърба [е изобразен] Христос с черти, които са много римски
и с каквито го гравирали на времето.
Навсякъде околовръст има буквени
знаци, които не са гръцки. Мисля, че
тези букви са римски. ...
		
Запази тази вещ, но не
само, за да те предпазва от нечестивата природа, поради това, че [върху нея] е издълбан (т.е. гравиран, б.м.)
кръстът, победоносното оръжие,
но още и затова, че притежава неизразима сила, свойствена на самия
предмет. Тази сила не е последица на
някакво магическо изкуство, както
при предметите, които халдейските
и асирийските магове произвеждат
в голямо количество, но тя се дължи на чудодейната мощ, излъчвана
от сечивата, с които е била кована,
и онзи, който я носи, остава неуязвим за чумата. Няма да имаш повече нужда от очистителни средства,
от смяна на въздуха или от каквото
и да било друго предписание от този
род, ако носиш монетата на Константин.
		
И така, след като са я заобиколили от външната страна със
златен кръг и за я окачили на верижка – както виждаш, че е направено,
– всички я носят на гърдите си, за
да отстранят, (както каза един от
нашите), всички злини, които ги заплашват. ...17 Подарвявам вещта без
тях (т.е. без бисерите, б.м.) не като
17

Тук съкращението е мое.
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злато, а като императорска монета, която притежава неизразима
мощ18.”
Сигурен съм, че само този текст е достатъчно убедителен за това, че по времето на Йоан Итал вече била развита представата за образите на Св.Св.
Константин и Елена като защитници
от злото, представа, която през следващите столетия обхващала все по-големи обществени кръгове в Източната империя, а впоследствие измежду
православното население на цялата
османската държава.
За пример ще приведа само впечатлението на френския пътешественик
от 1669 г. Де ла Гийотиер, който бил
поразен от тази „константиномания”,
с която се сблъскал при обиколките си
в Източен Пелопонес:
„Видяхме многобройни гръцки параклиси, познати като „Агия Константината”; така наричат света
Елена, майката на Константин Велики, тъй като поради благочестиво
благоразумие не искат да я наричат
Елена от страх да не бъде объркана с
любовницата на Парис.
		Агиа Константината е на
голяма почит в Закония19 и малцина
са онези и от двата пола, които не
носят около врата си медальонче, на
което е отпечатано изображението
18
Невъзможно е да се каже каква точно
монета е подарил Йоан Итал на приятеля си. По
негово време, а и преди това монети с образите
на Св.Св. Константин и Елена не са били
емитирани.
19
Средновековното название на Лакония.
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Освен тези суеверни представи, значителна тежест при избора на сцената, представена върху нашите плочки
имало изглежда обаче обстоятелството, че споменът за създаването на Константинопол от император Константин Велики бил жив у всички, местни
жители и чужденци. Всъщност Константинопол бил възприеман и досега
„par excellence” като града на Константин22.
Установяването на тези три причини
за избора на сцената не ни помага обаче ни най-малко за решаването на поставените по-горе въпроси. Очевидно
се налага един по-комплексен подход
към осмислянето на „находките”.

нар. сарутии (e„kën saroÚtia, и може би
e„ëkën calkÁ), познати изключително
от писмените извори от средно и късновизантийския период има твърде
голяма неяснота23. В замяна на това,
от края на ХVIII век, когато руското
културно проникване на Балканите се
засилило, както и с приемането на староверско руско население в границите
на Османската империя по същото време, местните жители добили възможността да се запознаят с традиционно
произвежданите в Русия поне от две
столетия лети бронзови иконки24. Изглежда обемите на вноса им били забележително големи, тъй като и досега в
балканските антикварни магазини и в
музеите могат да се видят стотици техни образци, в огромната си част, отнасящи се към ХIX век. Склонен съм
да приема, че именно те са послужили като прототипи на разглежданите
тук плочки с образите на Св.Св. Константин и Елена. Обстоятелството, че
подобни бронзови плочки с изображе-

23
Виж бележки за този тип византийски
икони в коментара на Parani, M., Pitarakis, Br. et
Spieser, Jean-Michel към работата им Un exemple d’inventaire d’objets liturgiques: le testament
d’Eustathios Boïlas (avril 1059). In: Revue des études
Появата на лети бронзови иконки със byzantines. T. 61. 2003. pp. 158-160. Посочените
там примери за такива иконки са малко, при
сравнително големи размери на Бал- това, в голямата им част са образци, изработени
каните е твърде странна. И досега око- от тънки метални листа с техника „репусе”.
ло византийските метални иконки, т. Масивните, отляти от бронз икони изглежда
20
В оригинала „haut mal”.
били твърде редки, ако въобще е имало такива.
21
De la Guilletiere – Lacedemone ancienne et Дали обаче някои от обявените днес за бронзови
nouvelle. T. I. Paris. 1676, p. 577-578.
матрици образци не са всъщност иконки
22
Любопитно е и това, че въпреки „сарутиа”?
несъмнения култ към Св.Св. Константин и Елена,
през византийския период в Константинопол 24
За тези иконки, както и за проблемите
нямало нито една църква, посветена и на двамата, около датировките им виж напр. у Blankoff, J. –
а съществуващата днес в турската столица с това Passeport pour un encolpion. Université libre de
име църква, макар и православна е караманлийска. Bruxelles. 1986, 38 p.
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й до това на Константин. Това бяха
някакви монети, които тази владетелка наредила да бъдат насечени, а
от тях има безкрайно много по нивите, които ралата на орачите изваждат от земята всеки ден. Местните
християни уверяват, че те лекували
от епилепсия20 и треска, и разказват
много примери за това. Такова е мнението на всички в Гърция.”21
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ния на други светци, произвеждани в
Османската империя не са намерени е
също много любопитно. Това е също,
макар и косвено указание за това, че
плочките не са били произвеждани за
заблуда на колекционерите, т.е. като
„фалшификати”. Малко вероятно е
те да са имали и някакво специфично
предназначение, каквото имали напр.
„опашатите” икони с изображения на
Св.Св. Константин и Елена при нестинарите25. Относително бедната им типова разновидност, както и обстоятелството, че поне няколко и от без друго
малобройните познати ни образци, са
отлети в един и същ калъп, говори за
краткотрайно производство, по всяка
вероятност в едно ателие.

88

Смятам, че един много вероятен отговор за предназначението на въпросните плочки, може да се получи във
връзка с обяснението за появата върху
тях на изображенията на Теодосиевия
обелиск и на змийската колона от Атмейдан. Това били едни от малкото относително добре запазени образци на
блестящата византийска култура, които западният посетител на Константинопол през ХIX век могъл да види
в Града. Според думите на Теофил Готие, наслаждавал се на живописния
ориенталски живот в Константинопол
в навечерието на Кримското война „ ...
по оста на площада (Атмейдан, б.м.)
се издигат обелискът на Теодосий,
змийската колона и зиданата Пирамида, ... Тези руини са почти всичко,
което е останало на повърхността
25
Събрани ранни сведения за тях виж у
Арнаудов, М. Студии върху българските обреди
и легенди. Ч. I-II. София. 1924, с. 20-66 и др.
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на терена от чудесата на древна
Византия.”26 Изглежда, че в съзнанието на „туристите” от това време тези
паметници се били превърнали в символи на византийски Константинопол,
каквито са днес напр. изображенията
на Саграда фамилия в Барселона, Айфеловата кула в Париж, наклонената
кула в Пиза и т.н. Това е причината,
поради която именно те били представяни често върху десетки видове
изделия, предназначени да бъдат отнесени от Града при завръщането на
туристите по родните места. Аз самият
съм ги виждал изобразени върху декоративни текстилени изделия, върху
бронзови пепелници, върху фаянсови
Фиг. 7. Имитативен надпис от гърба на
недовършен мраморен релеф, закупен от
Томас Хокли през 1888 г. в Капалъ Чарши,
Константинопол (според публикацията му
в Report of the Proceedings of the Numismatic
and Antiquarian Society of Philadelphia for the
Years 1887-1889. Philadelphia. 1891, p. 67)
чинийки от втората половина на ХIХ
век и разбира се върху многобройни
картички от края на същото столетие.
По същия начин върху подобни произведения била представяна и църквата Св. София, но поради особената й
историческа съдба, тя била възпроизвеждана най-често върху мюсюлманските „сувенирни” изделия. Поради
това, християните и любителите на
византийското минало са предпочитали да купят и отнесат като спомен
от посещението си в Константинопол
някакъв „по-византийски” сувенир. А
26
Gautier, Th. – Constantinople. Nouvelle edition. Paris. [s.d.], p. 301.
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Фиг. 8. Змийската колона в
Константинопол. Детайл от турска
миниатюра от Книга на празниците
(Сурнаме) от края на ХVI век (според
публикацията й в сборника Turquie. Miniatures anciennes. New York Graphic Society.
1961, Pl. XXIV)

още два елемента от разглежданите паметници, които указват също сравнително модерния им произход. Рамката
тип „шнур” е добре позната от иконите
от ХVІІ и ХVІІІ векове. Това пластично
оформление на техните рамки е дори
толкова типично, че се приема и за относително точен датиращ ги елемент.
Осемнадесетото столетие е и времето,
когато, макар и сравнително рядко,
традиционните арки над главите на
светите образи в иконите се представяли и като двускатни покриви, подобно
на тези от нашите плочки. По същото
време в декорацията на ръкописните
книги намират широко разпространение (особено в инициалите) елементите от човешки тела – предимно глави,
в профил или “en face”, подобни на
Смятам за необходимо да спомена и тези, които са представени в ъглите на
двускатното покривче от разглежда-
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„туристи” в Константинопол по това
време не липсвали. Забележително големият туристически поток, започнал
да залива града веднага с началото на
„европеизирането” му при управленията на султаните Махмуд II и Абдул
Меджит. По това време започнало и
изграждането на големите музеи, от
които особена слава придобил музеят
Елбисеи-Атика (музеят на армейските
костюми). Този засилен интерес на туристите към историческото минало на
Града стимулирал и частната инициатива, която се включила мигновено в
„сувенирната” индустрия, към чиито
изделия трябва да се отнесат с найголяма вероятност и разглежданите
тук плочки. Поради това и безмислените надписи, представени върху тях
не бива да изненадват. Всъщност върху тези сувенирни предмети те имали
единствено декоративна стойност. А и
не би могло да се очаква от неграмотния занаятчия, чието произведение
били те, да създаде „шедьовър на правописа”, нали? При моделирането на
образите от плочките със Св.Св. Константин и Елена, той най-вероятно
имал пред очите си образци на монети
от средновизантийския период, върху които и надписите, освен че били
изписвани все още и с латински букви, били често и твърде нечетливи.
Възпроизвеждането им, при това без
особено старание, довело до появата
върху нашите плочки на безмислени
надписи, каквито впрочем познаваме
и от други константинополски паметници от епохата (Фиг. 7).
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За относителната им модерност свидетелства и начинът, по който са представени и змийските глави от прочутата колона. Вижда се, че те се издават
съвсем слабо нагоре, докато в първоначалното състояние на колоната те
са били силно изнесени навън (виж
Фиг. 8). Очевидно, когато плочките
са били създавани главите вече липсвали. Отчупването им, за което са запазени писмени сведения, настъпило
около средата на ХVII век27. Споменът
за съществуването им обаче не бил
заличен. Към ХIX век те вече се били
превърнали в част от константинополската митология28.
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та краткотрайност на производството
им, схематичността на изображенията, достигаща до примитивност, както и представянето върху тях на един
утвърден иконен тип довел изглежда
до развила се впоследствие спекула с
тях, при което редките и поради това
зле познавани образци били продавани на любители на старините като
автентични образци на византийското
изкуство, което от своя страна предизвикало реакцията на Стриговски да ги
обяви за „фалшификати”. Забележително е и това, че веднъж харесан, типът се възпроизвежда и досега, макар
и под формата на нагръдни иконки,

И така, в обобщение трябва да се каже,
че въпросните бронзови плочки с найголяма вероятност били произвеждани за кратко време в частна константинополска работилница около средата
на ХIX век. Те били предназначени
изглежда изключително за продажба
на чужденците, които желаели да отнесат след „поклонническито” си пътешествие спомен (армаган) от прочутия град на Константин. Включените
в плочките декоративно-символични елементи задоволявали вкусовете
както на западняка турист, така и на
източните християни. Относителна27
Виж разказана накратко историята на
тази колона у Janin, R. – Constantinople byzantine.
Paris. 1950, p. 185-186.
28
Carnoy, H. et Nikolaïdès, J. – Foklkore de
Constantinople. Paris. 1894, p. 8-9.определение на
светите образи върху тази икона от Н. Петров виж Фиг. 9. Нагръдна иконка от Янина, Епир.
по-подробно у Strzygowski, J. – Das Etschmiadzin Бронзова отливка от края на ХХ в.
..., S. 117 ff.

http://nauka.bg

ИСТОРИЯ
които се представят като „вдъхновени от стар византийски първообраз”
(Фиг. 9).
И все пак, остава нещо неизяснено. Как
да си обясним появата на подобна по
трактовката си сцена, придружена отново от имитативен надпис върху мраморния релеф от сбирките на НЦИАМ,
произлизаща от пловдивската църква
„Св.Св. Константин и Елена”? Струва
ми се, че няма да сгреша ако предположа, че този релеф е бил изработен
от пловдивски каменоделец някъде
към края на ХIX, може би дори в началото на ХХ век, по модел на една от
бронзовите плочки, която както споменах в началото на работата си се
съхранява вероятно и досега в същия
храм в Пловдив. По разбираеми причини при изработката на мраморния
релеф не били възпроизведени цариградските символи – Теодосиевият
обелиск и Змийската колона.

В заключение, без да имам за цел да
натрапвам собственото си мнение,
бих желал да призова колегите си към
изострено внимание, особено при работата с паметниците с неясен произход, с които и днес продължават да се
попълват всички частни и държавни
музейни сбирки. Усвояването на нови,
при това изключително добри методи
за изработка на фалшификати и имитации, както и относително нарастналата грамотност на производителите
им, заплашват музейните ни сбирки
да се „обогатяват” с „ценни”, но за съжаление съвременни фалшификати и
имитации, каквито впрочем има дори
и в големите световни музеи.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
						

admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 74

достъп до него.

91

ИСТОРИЯ

Викингите на Балканите
Автор: Константин Колев-син,
докторант по изкуствознание и история на културата
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сновите на Русия - най-голямата държава в света, глобална
суперсила, основен източник
на енергийни ресурси, от която цяла
Европа зависим, не са (според достоверни теории) били положени от славяните, както може би повечето от нас
си мислим. Скандинавските народи са
нещо повече от периферни народи на
мразовития Север и са оказали по-голямо влияние върху формирането на
Европа, отколкото вероятно повечето
от нас предполагат. Опитът и идеята
за мултикултурализъм и многоетническо взаимносъществуване и обединение, днес един от стълбовете на Обединена Европа, са били на практика
познати за скандинавците много преди създаването на ЕС. Прототипи на
развитите днес търговско-икономически центрове в Западна и Северна Европа откриваме в дълбокото минало...
И това са само част от въпроси, които
любопитният читател може да си зададе.

вековната епоха на Балканите е белязана с нахлуването на викингите и
по-конкретно на варягите – източните
викинги, които предприемат походи
на юг, преминават през териториите
на днешна Западна Русия, Украйна и
стигат до Балканите и България. Отряд от норвежки викинги (нормани),
поведен от норвежкия княз Сверкел,

УВОД
Историческо-културните връзки между Скандинавия и Балканите имат
далечни корени в миналото. Средно-
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Снаряжение на варяжки воин, съвременна
реконструкция.
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директно се намесва в българската история, като помага на Византийската
империя да срази българските войски
и да сложи край на Първото Българско царство в началото на десетото
столетие.
Контактите с източна Европа и поконкретно с Балканите, които старите
скандинавци са имали, са представени
изобилно в руската и шведската историография, но оскъдно в българската
такава (например в сборника от статии
„Викингите – мореплаватели, откриватели, създатели“ международната
конференция, проведена в Софийския
университет (15-17 май 2000 г.). Но

от друга страна тези културно-исторически връзки не са освидетелствани единствено и само в българския
исторически наратив. Те присъстват
отразени и в материално-визуални
находки - апликации за колан, остриета на мечове, компоненти на колчани
и стрели, ножници, открити от български археолози като Валери Йотов
(„Въоръжението и снаряжението от
българското средновековие VII-XI“)
предимно в североизточните български земи.
По българските земи не са се съхранени средновековни писмени и текстови сведения за пристигането на
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Карта с викингските маршрути от Скандинавия в югоизточна Европа
(включително и на Балканите и Византия).
В синьо е отбелязан “путъ и варяг в Греки” (пътят на юг към Византия)
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викинги по българските земи. Такива се съдържали в текстове на византийски хронисти като Йоан Малала,
Йоан Скилица и дори на императори
като Константин VII Багренородни с
прозвище Порфирогенет1 (913-945),
както и в хроники от далечните земи
на Киевска Рус като например анонимната „Начална руска летопис“ или
„Несторова хроника“. Те назовавали
тези пришълци от Швеция с понятието „варяги“. Уместно е да отбележим,
че според шведски и руски учени като
Лена Холмквист и Елена Мелникова
съответно, за да дадем поне един пример, викингите по Източна Европа и

Балканите са от шведски произход
(по-точно от региони като викингския
град Бирка, разположен на езерото
Меларен, недалеч от днешен Стокхолм, и остров Готланд, намиращ се
на шведското балтийско крайбрежие),
докато викингите, потеглили на Запад, плячкосвали Великобритания и
наричани в западните летописи (като
например франкските Бертински анали или Анали Бертиниани) „нормени“, са от датско и норвежко произхождение.
Та именно, тук е важно да се убедим,
че викингите условно могат да се подразделят на две големи групи – източни (шведски) и западни (норвежки,
датски) в зависимост на посоката на
техните пътувания. Викингите на Балканите принадлежат несъмнено към
първата група. Преди да пристъпим
по-нататък, е необходимо да направим
един кратък обзор на групите скандинавци, потеглили от Скандинавия.
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Варяжки=шведско-викингски воини от
имперската гвардия във Византия.
1

Означава „роден в пурпур“, Багренородни
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В края на VIII и началото на IX век от
Скандинавския полуостров (Scandia
– ”прекрасен остров”) към Западна и
Южна Европа потеглят войнствени
скандинавски групи. Тяхната цел е
завладяване на нови територии и установяване на търговско-икономически
връзки с местните народи. По-късно те
се заселват и по източните части на европейския континент. Византийският
източник „De Administrando Imperio”
или „За управление на Империята”, на
император Константин Багренородни
(945-959) ги нарича ”варяги”.

Повечето западноевропейски източници обаче, сред които са и т. нар. Бертински летописи (наративен източник
за историята на Франкската империя
и Германия от VIII до IX век) и хрониката на Адам от Бремен - „История
на архиепископията Хамбург” (за западната експанзия през Гренландия и
Исландия до Америка (Винланд)), ги
наричат ”викинги” и ”нормани” (северни хора, хора от Севера). Според
известни шведски историци, между
които и Йони Лангер от Университета на остров Готланд, викингите били
безпримерни авантюристи, смели моряци и победоносни воини, които силно повлияват и дори коренно проме-

Скандинавия по време на Викингската
епоха (8-12 век). Трите скандинавски
страни Норвегия, Швеция и Дания.

нят съдбата на цели народи, области
и държави в средновековна Европа.
На първо място те променят своята
собствена съдба. Изграждат новите
бъдещи европейски държави – Дания, Норвегия, Швеция. През IX – XII
век, създават Норманско херцогство
(Normandie) на територията на Франция и по този начин трансформират
политическата география на страната.
В Южна Италия създават Сицилийско
кралство на норманите, за което говори и известният френски историк Лусиен Мусе (Lucien Musset). Така през
10 век се оформя вълна от скандинавски преселници, заливаща западна
Европа и по-конкретно британските
острови и северна Франция.
В походите си на изток варягите създават и множество руски държавици
или княжества. Според древната руска
летопис ”Повесть временньiх лет” (наречена още и „Несторова хроника“),
в средата на първата половина на IX
век, или малко по-късно, варяги създават Киевска Рус и управляват ”Горната Русия” (Новгород). След няколко
победоносни похода на киевския варяго-руски княз Светослав (945-972)
и неговия син Владимир (980-1015)
изтерзаният от вътрешнополитически
междуособици Хазарски хаганат2 загива. В резултат на дунавските походи на княз Светослав (945 – 972) през
968 г. и 969-971 г. и настаняването му
в българската столица Велики Преслав, византийският император Йоан
Цимисхий (969-976) организира през
2
Държава, създадена първоначално на
река Волга а после и в Панония, от номадското
евроазийско племе авари, от появилото се в
Европа през VI век.
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971 г. ”освободителен” поход срещу
него, който води, както е известно, до
края на управлението на цар Самуил
(997 – 1014) и до падането на Първото
българско царство.
ПОХОДИТЕ КЪМ БАЛКАНИТЕ

сп. Българска Наука брой 74

Кои са причините, поради които скандинавците, напуснали своите домове
и предприели далечни и изморителни
пътувания от крайните северни райони
на Скандинавия и Русия на югоизток?
В природно-географско отношение
Балканите са един от най-привлекателните райони за много варварски и
номадски племена поради своите благоприятни условия за установяване и
живеене. Топлият климат, плодородните земи, както и геополитическият
кръстопътен характер на Балканския
полуостров като пресечна точка между различни цивилизации и народи
привлича вниманието на много номадски племена и народи в древността. Това обстоятелство дава тласък за
изграждането както на военно-поли-

96

Градоустройствен план на
Константинопол по време на
Викингската епоха.

http://nauka.bg

тически структури, показващи намерения за трайно заселване, така и на
търговски-икономически
средища,
които в десети век се превръщат в отправни точки за търговия на ценни
стоки (кожи, кехлибар, изделия на металопластиката, оръжия, сребърни и
златни накити и пр.) с Византия.
Варягите се придвижват през Европейска Русия на юг. Този път, очертан
от варягите-руси, е наречен ”Путь из
варяг в греки” и е споменат в ”Повесть
временньiх лет”, един от най-старите
източници за ранната средновековна
история. По бурните води на днешното Балтийско море и на северните
реки варягите достигали до р. Днепър
и, оттам - до Черно море, както свидетелстват и много видни руски историци-медиевисти, сред които и руският
учен Елена Александрова Мелъникова.
Един от най-видните историци на
викингската епоха – Владислав Дучко (Duczko, Wladyslav) в своята книга
Viking Rus. Studies on the Presence of
Scandinavians in Eastern Europe (“Викингска Рус. Изследвания върху присъствието на скандинавци в източна
Европа”) отбелязва, че варяжките военни гарнизони, търговски станции и
колонии по пътя между Балтийско и
Черно море се превръщат в бази, около които постепенно се създават първите държавни формации на източните славяни, лишени допреди VIII век
от политическо единство. В средата на
IХ в. славянските племена в Северна
Русия се обединяват за пръв път около варягите на Рюрик и така възниква
Новгородското княжество.

В следващите десетилетия такива варяго-славянски княжества възникват и на други места, докато през 882
г. Варяжкият военачалник Олег със
своята дружина успява да ги обедини
политически в една обща държава със
столица Киев. Новата държава получава името Рус. (т. е. Русия (Россия).
Шведските викинги, които се самоназовават варяги, са наричани от своите
най-близки съседи - фините, с името
“Рос” (Rotsi, Ruotsi, Ruossi), което е и
финската дума за наименованието на
Русия.
Етнонимът „Рус” преминава и у източните славяни. Естествено е новата
държава да приеме името на своите

основатели, така както и основаната
от Аспаруховите българи държава се
нарича България, въпреки преобладаващия брой славянско население.
Такава е и етимологията на река Рось,
десен приток на Днепър, недалеч от
столицата на Киевска Рус.
Пътят на варягите от Северна Европа
през източноевропейските степи към
Константинопол е описан подробно от
византийския император Константин
VII Багренородни (913-959) в съчинението му ”За управлението на империята” (De Administrando Imperio), което
потвърждава и видният български историк Васил Гюзелев в статията ‘Средновековна България и Скандинавия
през IX-XV в., поместена в труда Викингите – мореплаватели, откриватели, създатели, (2002 г). Там се споменава, че варягите преминавали по
брега на Черно море и така достигали
до византийската столица.
От историческите извори знаем за
множество походи на варягите към
столицата на Византийската империя, проведени през годините: 838 (?),
842, 860, 907, 911, 941, 943, 944, 969971, 988, 1024, 1043. Походите са предимно търговски или военни, рядко
дипломатически. Според източниците тези походи са били извършвани с
корабите на варягите, наричани от византийците ”моноксили”, т.е. – лодки
- еднодръвки.
ПОХОДИ НА ВИКИНГИ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ

Варяжки воини от варяжката
гвардия - личните телохранители на
византийския император

Понякога походите към Константинопол са засягали и други области на
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Балканите. Варягите предприели три
похода срещу българските земи в качеството си на наемни воини в състава
на византийската войска.

да превземат и 80 български крепости.
Били принудени обаче да се завърнат
в столицата си Киев, за да я защитят от
печенегите – съюзници на българите.

Първи поход
Всичко започнало след една дипломатическа инициатива на византийския
император Никифор II Фока (963969), целяща да накара варягите, наречени от хрониста Лъв Дякон ”рос”,
да нападнат българите от североизток,
както той свидетелства в своята „История”. Императорският пратеник –
патриций Калокир, склонил княз Светослав да нахлуе в Дунавска България.
През 968 г., бил осъществен първият
поход. Варягите-руси преминали р.
Дунав и не само разгромили граничните постове и войската, която българите изпратили срещу тях, но успели

Втори поход
Вторият поход започнал през следващата 969 година, в края на управлението на българския цар Петър (927
– 969), когато се оформили два съюза
в борбата за Балканския полуостров –
българи и печенеги срещу византийци и руси (варяги). За кратко време
Светослав покорил източните земи на
българското царство. Той оставил в
Преслав управляващия български цар
Борис II, който наследил цар Петър, но
военната власт в българската столица
преминала в ръцете на военен гарнизон командван от един от варяжките военачалници – Свенкел/Свенелд
(Свен). Самият Светослав се установил
в крепостта Дръстър (дн. Силистра).
Обединени българо-варяжки войски
нееднократно нахлували във византийски територии, дори достигнали
до Филипополис (дн. Пловдив).
Последвалите събития са доста трагични за българското царство. Варягите се оказали силни съюзници на Византия срещу отслабналото българско
царство, чието византийско владичество наближавало. Византийската политика спрямо варягите, заселили се
по българските земи, се променила.
Новият византийски император Йоан
I Цимисхий (969-976) оглавил един
”освободителен” поход, целящ да прогони варягите от българските земи.
В разгара на военните събития Йоан
I Цимисхий успял последователно да

Княз Игор Първи (славянско име
Светослав) ( ? - 945) със своите
приближени (сподвижници)
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След покръстването на Русия (в 988
г.), князът-кръстител Владимир I (980
– 1015) изпраща в Константинопол т.
нар. ”варяжки корпус”, състоящ се от
6 000 души. Отряди от този корпус
участвали във военните действия на
византийския император Василий II
Българоубиецът, /кръстител на Русия/ (976-1025), срещу българския
цар Самуил (976-1015). Наемническата служба във византийската армия е
била доста примамлива. Освен варяги през Киевска Рус, по пътя ”из варяг
к греки”, от северните страни Дания,
Норвегия и Швеция, в столицята на
Византия – Константинопол (наречен
в скандинавските саги Миклагард –
”град на Михаил”) се стичали и нормански аристократи, и обикновени
войници, както споменава и професор
Васил Гюзелев в статията ‘Средновековна България и Скандинавия през
IX-XV в.’, поместена в Викингите –
мореплаватели, откриватели, създатели, (2002 г.)
Логичен е въпросът „Какво ги привлича тук?” Освен високата заплата,
съществуват неограничени възможности за самостоятелно забогатяване
- чрез заграбване на военна плячка,
чрез участие в грабежи и преврати.
От друга страна, като наемници те са
били част от най-богатата по онова
време държава и се намирали в центъра на светския и политическия живот
в нейната столица. Нека не забравяме,
че те трупали безценен военен опит,
участвайки във войните на Византия
Миниатюра от Манасиевата летопис
срещу много от нейните врагове.
- Руското нашествие в България,
предприето от княз Светослав Първи (на Най-известният скандинавски наемник на византийска служба е вождът
скандинавски - Игор)
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превземе Преслав и да обсади Дръстър. След няколко сражения принудил
киевския княз и неговите воини да се
оттеглят от българските земи. На връщане от Балканите, някъде по р. Днепър, войнственият Светослав загинал
в сражение с печенегите. А византийският император завладял източните
земи на българското царство. Освен
походите, най-значимо е присъствието на варяги като наемници във византийската армия, както потвърждава и
българският професор по история и
специалист по Византия Иван Божилов в своята книга „Византийският
свят” .

99

ИСТОРИЯ

сп. Българска Наука брой 74

на ”варяжкия корпус” при византийските императори от 1034/1036 до
1043 г., по-малкият брат на норвежкия
крал св. Олаф (1016-1030) – бъдещият
норвежки крал (1047-1066) и основател на гр. Кристиания, бъдещия Осло
– Харалд Хардрад Суровият, наричан
в литературата ”последният от конунгите-викинги”, както казва историкът
Пламен Петров в „Залезът на Първото
българско царство” 1999 и в статията
„Бунтари и авантюристи в Средновековна България.
Начело на отряд от 500 воини, норвежкият принц помага на византийците в
сраженията им срещу арабите в Мала
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Византийският император Йоан
Цимисхи (от 969...) под стените на
крепостта Дръстър, която е била
завладяна от Светослав Първи

http://nauka.bg

Азия и в Южна Италия. Харалд участва и в потушаването на българското
въстание, начело на което стои Петър
II Делян в 1041 г. (Край крепостта Острово била разбита войската на ослепения Петър II Делян, който попаднал в плен.) Според скандинавските
саги Харалд е главно действащо лице
в тези събития, поради което получава
прозвището ”Опустошителят на България” (”Bolgara brennir”). Плячката,
с която той се завръща в родината си,
била много голяма и тежка – трудно я
повдигали 12 здрави младежи.
Трети поход
Последният варяго-руски поход срещу
Константинопол е през 1043 г. Оглавяваната от княз Владимир Ярославович войска претърпяла голям морски
погром. Част от войската, начело с
воеводата Вишата, се връща по суша.
Византийските летописци Теофан Изповедник и Йоан Скилица споменават, че ”срещу тях (варягите), по крайбрежието на Варна, излязъл вестът
Катакалон Кекавмен, който бил управител на селищата край р. Истър”. Варягите-руси били разбити. Около 800
души. били взети в плен и отведени в
Константинопол.
ВИКИНГИТЕ В КРЪСТОНОСНИТЕ
ПОХОДИ
Последните данни за присъствие на
по-късни следовници на скандинавски воини на Балканите са свързани
с нашествията в западната половина на полуострова на италианските
нормани, водени от Робърт Гискар и
Боемонд Тарентски, в края на XI-XII

ИСТОРИЯ
кръстоносците подменили главната
цел на похода – да защитава християните. Целта им вече била да защитават
своите лични интереси. Бодуен и Боемонд останали да отбраняват новата
си собственост, а Танкред продължил
с останалите - по пътя към Ерусалим.
Той завладял два града в Галилея - Тиверия и Назарет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Така, колкото и странно и необичайно
да изглежда, викингите, войнствените
народи, дошли от крайния и далечен
Север, изиграли немалка роля за формирането на модерния и дори съвременен европейски свят, в това число и
на Балканите. Викингските миграции
и морски походи разнообразили демографската и етническо-културната мозайчна структура на Балканите
(както и на останалата част на Европа. Те обогатили културния облик, за
което свидетелстват и многото староскандинавски археологически находки
по българските земи (елементи от викингското въоръжение и облекло).
Старите скандинавски народи са доказателство и за житейско-философската истина, че не трябва да се гледа
на нещата едностранно. Вярно е, че
те са били изключително жестоки, че
са убивали безпощадно. Но от друга
страна те са поддържали и културнотърговски връзки с почти цяла Европа, включително и с Балканите. Тези
отношения рефлектират върху модернизацията и културното многообразие на днешна Европа и в това число
и Балканите.
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век (особено тежък удар за Империята било опустошаването на градовете
Драч и Солун, през 1185 г.), както и с
преминаването на кръстоносните армии през балканските земи, по пътя
им към Ерусалим, по време на Кръстоносните походи, насочени натам.
По пътя си към Константинопол, норманската войска грабела добитък, унищожавала селища на еретици, дори се
стигнало до сблъсък с византийската
армия, която трябвало да ги посрещне
и да ги екскортира до византийската
столица. Ползата за византийците от
Първия Кръстоносен поход била, че
придобили без бой Никея, само защото постигнали уговорка с началника
на гарнизона да пусне византийската
армия в града.
В Светите земи Робърт и Боемонд създали Антиохийското княжество, което просъществувало 170 години - от
1098 до 1268 г. Стратегическият град
Антиохия бил превзет от кръстоносците с помощтта на жителите му.
После издържал една арабска обсада.
Щом градът станал отново християнски, норманите решили да не спазят
уговорката си с византийците – да им
предават завладените от арабите бивши византийски градове и крепости
- и задържали Антиохия за себе си.
Създаването на Едеското графство на
Бодуен Булонски (което просъществувало 46 години - от 1098 до 1144 г.)
и на Антиохийското княжество на Боемонд Тарентски дали основание на
всеки благородник, водещ своя армия
в Светите земи, да потърси начини да
се сдобие със свои собствени земи.
Още при Първия Кръстоносен поход,
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В по-глобална призма, ако поне за
миг разпрострем разсъжденията си
по-широко от Балканите, викингските
търговски и военни средища в Европейска Русия, източна Европа и земите на север от Византия са първообрази на прочутите късно-средновековни
германски центрове на Ханзата, чийто политико-икономически разцвет
довежда до възникването на страни с
високо развит жизнен стандарт като
Германия, Швеция и Норвегия. Нещо
повече – в по-глобален аспект викингите могат да се възприемат като едни
от основателите на съвременна Европа такава, каквато я познаваме, редом
с гърците и римляните. А предвид,
стъпването на викингския пътешественик Ерик на Винланд (Северна Америка) през 1200 година, тоест преди
„откриването на Америка“ от легендарния китайски адмирал Джън Хъ
1421 и пристигането на Колумб 1492,
спокойно можем да потвърдим, че
именно викингите от трите архаични
европейски култури (гърци, римляни)
са предвестници на възникването на

Евроатлантическата структура, каквато днес познаваме.
В по-тесен и конкретен смисъл, като се
върнем към Балканите, установяваме,
че варягите също изиграват положителна социално-културна роля. Те допринасят за оформянето на богатата
културно-етническа палитра на Балканския полуостров - свойствен елемент, превърнал нашите земи може
би в най-разнородния и етнически
комплексен уникален регион в Европа. Все пак нищо чудно българинът
да е прихванал по малко от гените на
множеството, поне няколкото десетки, общности преминали през или заселили се на Балканите. Една от тези
културни общности са именно викингите-варяги. В този смисъл, дали няма
у нас и малко северно-германска викингска кръв?

Константин Колев-син,
докторант по изкуствознание и история на културата

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
сп. Българска Наука брой 74

достъп до него.

102

						

admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174

http://nauka.bg

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 74
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ФИЗИКА
Мария Кюри: в
лабораторията и на
бойното поле
„Светът на физиката“
Превод: А. Минкова

Автор:Л. Бадаш

Статията е публикувана в бр. 1, 2014 г. от списание «Светът на физиката»
(WOP.COINTECH.NET), което се издава от Съюза на физиците в България
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ече почти един век лекарите правят рутинно рентгенови снимки
на счупени кости или рани, в
които са влезли чужди твърди материали. Това диагностично средство е
толкова мощно, че да не се използва
изглежда почти средновековно. Изненадващо да се каже, че макар веднага
след 1895 г., когато Вилхелм Конрад
Рьонтген открива Х-лъчите, наречени
така от него, да е имало много на брой,
но дребни медицински приложения,
трябвало две десетилетия по-късно касапницата на Първата световна война
да принуди тази радиография да стане
нашироко прилагана.
Изненадващото за тази промяна, че
не лекар я стимулира, поне в една
страна. Фактически, това е физик,
чийто предишен опит с рентгеновите
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лъчи е минимален, това е жена, рядкост за подобна професия, обикновено враждебна към нейния пол, а също
и личност, презирана в осиновилата
я страна като хищна (безскрупулна)
чужденка, която се опитала да развали семейството на свой колега. Животът на Мария Кюри представлява низ
от препятствия, които тя трябва да
преодолява едно след друго, а и работата й с рентгеновите лъчи през време на войната не прави изключение.
Тя илюстрира не само нейната голяма
техническа компетентност и упоритост, но и нейното високо ниво на организаторски и управленски таланти.
Откриване на рентгеновите лъчи
Когато Рьонтген прави своето историческо откритие, той е почти неизвестен
професор по физика в университета в
град Вюрцбург в Германия. С трескава работа, проведена тайно даже и от
неговите асистенти, Рьонтген напълно
изследва това странно лъчение, което има забележителното свойство да
прониква през непрозрачни вещества.
Обикновената светлина може, разбира се, да преминава през прозрачни
твърди вещества като стъкло. Но мистериозната еманация, която може да
мине през дебела хартия, дърво и дори
метален лист, е нещо твърде изключително [1].
Първоначално Рьонтген забелязва
това явление при тестване на катодно-лъчева тръба. Новите лъчи, излъчени от тръбата, но съвсем различни
от обикновените катодни лъчи, причиняват светене на екран от луминес-

центни кристали в затъмнената му лаборатория. Когато той поставя твърди
материали на пътя на снопа, техните
контури се показват върху екрана.
Търсейки начин да запише тези силуети, Рьонтген замества луминесцентните кристали с фотографски плаки.
Най-забележителната снимка е на ръката на жена му: меката тъкан е едва
очертана, костите са излезли с по-остър контраст, а нейните пръстени, поплътни от костта, са най-ясно видими.
Около 1 януари 1896 година, няколко
седмици след своето важно откритие,
Рьонтген изпраща до водещи физици
в цял свят статията си за новото явление, илюстрирана с впечатляващи фотографии. Благодарение на факта, че
апаратурата, необходима за получаване на Х-лъчите - круксови вакуумни
тръби с метален катод, батерии, високоволтов трансформатор и токов прекъсвач, както и фотографски пла- ки
- са нещо обикновено във всички физични лаборатории, откритието веднага се повтаря на много места.
Пресата е много доволна от тази лесно разбираема новост. Това откритие,
наситено с многобройни приложения,
някои просто свързани с капризи, а
други с перспектива, става най-забележителното научно събитие на века,
надминато само от демонстрацията на
ядреното делене над Хирошима 50 години по-късно. Апаратурата за Х-лъчи
е достъпна на пазара. Всеки желаещ
може да си постави ръката на снопа
пред луминес-центен екран и да види
костите си през засенчен отвор към
него. Измежду другите, и Томас Едисон предлага този рискован опит като

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 74

ФИЗИКА

105

сп. Българска Наука брой 74

ФИЗИКА

106

забавление в развлекателните паркове.
Но не всичко е тихо и спокойно. Споменава се, че някои жени си купуват
наб-раздено с оловни нишки бельо,
за да се крият от надничащите погледи на лекарите. И никой всъщност не
знае какво са х-лъчите. Самият Рьонтген е доста несигурен в тяхната природа и сигурно затова назовава откритото от него лъчение „Х“.
Широката публика, която няма представа какво се извършва в една лаборатория, възприема Рьонтген като типичен учен. Когато един репортер го
пита какво мислел, докато прави откритието, той отговаря „Аз не мислех,
аз изследвах“. С други думи, природата е книга, която трябва да се чете
с педантично изследване, а ролята на
учените е просто безпристрастно да
записват данните. Той даже май споменава, че мнението им не е особено
важно.
Лекарите веднага осъзнават важността на Х-лъчите при определяне
на счупени кости и локализиране на
чужди тела. Още през 1896 г. например, Гилман Фрост, лекар от Хановер,
Ню Хампшир, помага на брат си Едуин, също лекар, но в Дартмуд, да използва рентгеновото изображение на
счупеното рамо на едно момче, за да
го намести. Наскоро след това Майкъл
Пюпин от Колумбийския университет
прави рентгенова снимка на ръката на
един адвокат от Ню Йорк, надупчена
от сачми на ловджийска пушка. Тази
снимка също предизвиква сензация.
Преди откриването на рентгеновите лъчи хирургът, който трябва да се
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справи с подобно ловно произшествие, е трябвало да търси на сляпо и да
рови болезнено в окървавената тъкан,
за да усети парченцата метал и да ги
отстрани. А сега рентгенова снимка
може да покаже броя на частиците и
положението им, а това да доведе до
по-добра хирургична намеса и по-бързо въз-становяване на пострадалия.
Радиоактивност
В началото на 1896 г. в Париж, не помалко, отколкото в други градове, се
говори за новите Х-лъчи. На поредното седмично събрание на престижната
Академия на на-уките Анри Поанкаре
изказва предположението, че всички
луминесцентни тела биха могли да
излъчват Х-лъчи, защото излъчването, излизащо от светлата точка върху
стъклената тръба, се появява от удари на катодните лъчи. Това е било наблюдавано първоначално, преди да се
поставят метални мишени вътре в катодните тръби за постигане на по-добро фокусиране на Х-лъчите.
Бекерел, професор по физика в Музея по естествена история в Париж и
експерт по луминесценция, решава
да провери предположението на Поанкаре. Макар много физици да имат
достъп до апаратура за получаване на
Х-лъчи, малцина имат достъп до музейна колекция от минерали, които
светят на тъмно. Бекерел живее в атмосферата на средата на 19 век, когато
изучаването на луминесценцията е на
мода. Баща му е също физик, а пионер
в тези изследвания е дядо му.
Работната хипотеза на Бекерел е, че

когато светят, някои от неговите минерали може би излъчват проникващите Х-лъчи. За да изключи видимата светлина, той увива фотоплаките в
непропускаща светлина черна хартия,
поставя луминесцентните камъни отгоре върху така опакованите плаки и
този пакет поставя на перваза на прозореца, за да стимулира чрез слънчева светлина камъните. След няколко
часа на слънце, той проявява плаките
и установява в случая на уранови минерали осветяване.
Този резултат като че потвърждава
идеята на Поанкаре и тази новиа е
докладвана в Академията. Скоро след
това Бекерел прави изображения на
монети и метални изрезки, поставени
между урановите минерали и опаковъчната черна хартия. Той забелязва,
че изображенията от урана са по-неясни и изискват много по-големи експозиции от направените фотографии с
Х-лъчи от катодните тръби, които правят видимо изображение за около час.
Така че тези уранови „Х-лъчи“ едва ли
са обещаващи за медицински цели.
През следващите дни Бекерел подготвя още пакети с плаки и минерали. Но
през цялата седмица зимното небе над
Париж е облачно. Изчаквайки слънчево време, той поставя пакетираните
плаки с минерали върху тях в чекмеджето на бюрото си. Следващото събрание на Академията наближава и
Бекерел иска да остане в центъра на
вниманието. Затова той проявява плаките от чекмеджето с презумпцията да
докладва, че урановите минерали не
излъчват проникващо лъчение, ако не
са стимулирани от слънчева светлина.

Но изненадващо за него, плаките под
урановите минерали са силно експонирани. Поради нежелание да изостави
хипотезата си, Бекерел прави заключение, че неговите уранови съединения показват ново явление: дългоживуща фосфоресценция. Следващите
експерименти с минерали, държани
над плаки и на тъмно за все по-дълги периоди, просто утвърждават увереността му, че се касае за нов вид
фосфоресцен- ция. По-нататъшните
изследвания му показват, че уранови
съединения, които никога не светят,
и дори самият метален уран генерират лъчение. По-този начин, си мисли
Бекерел, откритата от него дългоживуща фосфоресценция се разширява,
включвайки и метали. Погледнато
днес, неговото поведение е интересен
пример на нежелание да се приеме радикално ново обяснение.
Елементът уран, открит през 1789 г. от
Мартин Клапрот и именуван по названието на планетата, открита точно 8
години преди това (първата планета,
която не е била известна в античния
свят), не изглежда особено интересен.
Основно се използва за получаване
на сиво-жълтеникаво оцветяване на
стъкло и керамика. Заради голямата му плътност са правени опити за
включването на уран във военни бронировки.
По необясними причини Герхард
Шмид от Университета в Ерланген се
заин-тересува в края на 1897 г. от урановите лъчи на Бекерел, след като другите вече са загубили интерес. Тогава
той започва да търси подобно лъчение
от други елементи, пак без да обясня-
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ва мотивацията си. Сред елементите,
тествани от Шмид, само торият проявява подобна проникваща способност
през непрозрачни материали, както
и да йонизира въздуха. Нито Шмид,
нито Бекерел не назовават явно тези
лъчи като атомно явление, макар че
тяхната работа подсказва, че и двамата са имали подобно разбиране. В
статията си от февруари 1898 г. Шмид
отбелязва високото атомно тегло и на
двата елемента: тория и урана. [2] (вж.
статията ми в Phys. Today Feb. 1996, p.
21)
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Точно два месеца след Шмид един физик от Париж независимо обявява откриването на активност от тория. Мария Склодовска, родена във Варшава
през 1867 г., има екви-валент на магис-
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търска степен по физика и по математика от Сорбоната. Систематичен изследовател, тя тества значителна част
от Периодичната таблица за подобна
активност. Тя има съпруг, Пиер Кюри,
с международна известност, и новородена дъщеря Ирен, която ще получи
през 1935 г. Нобеловата награда по химия заедно със съпруга си Фре- дерик
Жолио, за откриване на изкуствената
радиоактивност. Мария вече е публикувала една статия върху магнитните
свойства на стоманата. Това изследване е поръчано, но
то може би е било и тест за нея дали
сюжетът му е подходящ за докторска
дисертация. Ако това е било така, сюжетът се е оказал неподходящ, защото тя избира темата си едва в края на
1897 г. [3].
Спомените на Мария Кюри и на дъщеря й Ева са не съвсем верни за това,
че темата на дисертацията е избрана
да бъде в напълно неизследвана област [4]. Недопустимо е да се смята, че
Кюри е пропуснала да прочете публикациите върху урановите лъчи в найизвестните научни списания веднага
след тяхното публикуване и е самозаблу- да десетилетия по-късно да твърди, че странното излъчване на урана е
било „terra incognita“. Кюри наистина
заслужава признание, но не за скок в
неизвестна сфера, а за избора на тема,
която изглежда, че някои от най-добрите физици в Европа вече са считали за изчерпана. Не е ясно тя какво
е очаквала да намери. Може би просто се е надявала до се добере до някои публикуеми остатъци, които биха
били достатъчни за доктората, като й
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спестят съревнованието в една „гореща“ област, в която тя би могла да се
добере до сензационно откритие и да
трябва да започва отначало.
Методът на Бекерел за детектиране
на урановите лъчи по действието им
върху фотографска плака е предимно качествен. Търсейки количествена
оценка, Мария използва свойството
на лъчите да йонизират въздуха. За
детектиране на слабия ток, получаван
от йонизацията, тя използва един превъзходен електрометър, който Пиер и
брат му Жак са разработили няколко
години преди това. По-късно Мария
твърди, че е искала да тества всеки
елемент (от Периодичната система),
защото е била убедена, че има работа с проява на атомно свойство. Но в
оригиналната статия липсва такова
директно твърдение. Те просто отбелязват, че са изследвали многобройни
метали, соли, окиси и минерали. Тези
материали са им били предоставени от
колеги приятели. За щастие, торият е
измежду елементите, които тя тества.
Статията на Мария от април 1898 г. е

повече от доклад за активността на тория. Когато тя тества урановата руда
пехбленда, представляваща предимно
окис на урана, нейният електрометър
отчита по-висока активност от метален уран. Това подсказва, че в рудата
присъства и друг активен материал.
Възможността да бъде открит нов елемент е толкова обещаваща, че Пиер
оставя своите собствени изследвания
е се присъединява към усилията на
жена си.
Допускането за нов елемент в пехблендата се потвърждава през юли 1898 г.,
когато семейството докладва за набиране на вещество, което е с 400 пъти
по-активно от метален уран. Набраното количество е твърде малко, за да
се направи химична идентификация
по стандартните методи (разтваряне
и утаяване в различни реагенти) или
за спектроскопична идентификация,
която по онова време е необходим
метод за признаване на нов елемент,
заедно с определянето на атомното тегло. Като указание за добрия си шанс
да намерят наистина нещо съвсем
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ново, Кюри предлагат той да се назове „полоний“ по името на родината на
Мария.
Статията от април 1898 г. е нещо повече от просто съобщение: в него Мария
за пръв път въвежда термина „радиоактивен“ за описание на явлението. В
ретроспективен план, виждаме, че полоният е първият от много елементи,
открити само благодарение на радиоактивността си. Наистина, след формулиране на закона за радиоактивния
разпад през 1913 г., този метод се признава за достатъчен при установяване
на химичната идентичност на радиоелементите.
Полоният остава с бисмута в пехблендата през многобройните утаявания
и само чрез сублимация е частично
разделен от него. Когато извършват
тези трудоемки про-цедури по очистване, Кюри забелязват, че бариевата
фракция е особено радиоактивна. Сега
вече към тях се присъединява и Густав
Бемонт, главен асистент в химичната
лаборатория на училището към община Париж, където работи Пиер, тъй
като Кюри нямат опит в аналитичната химия. Повтаряйки фракционна
кристализация, те добиват по-чисто

вещество с грамадна активност, което
изпуска достатъчно енергия, за да свети на тъмно. Ден след Коледа 1898 г.
статията на триото е прочетена пред
Академията и названието „радий“
влиза в употреба.
През първите години на новия век
Ърнст Ръдърфорд, Кюри и шепа други учени достигат до разбирането, че
лъчението от радиоактивните материали се състои от алфа- и бета-частици
и електромагнитните гама-лъчи. Тази
малка група открива актиния, „газовата еманация“ (радон) и още няколко
други нови радиоелементи. Те разбират между другото, че алфа- и бета-лъчите са електрично заредени частици
и че някои радиоелементи запазват
излъчването си за дълъг период от
време, а други увеличават или губят
активността си за нищожно късо време.
Мария премества лабораторията си в
училището на Общината от малкото
килерче, където е работила дотогава,
в един изоставен навес. Тя има нужда
от повече място за увеличаващия се
брой лабораторни съдове, в които се
концентрира радият чрез фракционна
кристализация. Първите фази на този
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ология и т.н. Материалите в списанието са поднесени по приятен и удобен за
възприемане начин.
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процес са изключително трудоемки:
химична обработка на големи количества остатък от пехбленда (руда от
която уранът вече е извлечен) в казани.
Макар Мария да е физик, тя отговаря
за по-голямата част от химичната работа, докато Пиер се фокусира върху
физичните свойства на лъчите. Това
са били героични години. Освен силното напрежение в изследователската
работа и в задължителната преподавателска дейност, Кюри мръзнат през
зимата и се задъхват от горещина през
лятото в техния любим полуразрушен
навес.
Това са и години на други важни дейности. През 1902 г. Мария определя атомното тегло на радия като 225,
точно една единица по-малко от приетата днес стойност. Това е повече от
подвиг, отколкото може да си представим. Измерванията на атомно тегло е
област от тесен кръг специалисти от
братството химици, експерти, които са
се специализирали в непонятни процедури, като например да рафинират
реагентите до изключителна чистота
и да отстраняват абсорбираните газове
по повърхността на стъклените съдове
в апаратурата. За аматьор като Мария
предприемането на подобна работа е
вече геройство и нейният успех е впечатляващ.
Атомното тегло на радия, както и измерването на линейния атомен спектър, на-правено от техния приятел
Еужен Демарсе, задоволяват изискванията за включване на новия елемент
в Периодичната таблица на Менделеев. С това обаче и научната кариера

на Мария като че ли е изчерпана. Научната й работа след 1902 г. се състои
главно в подобряване на установените
методи и получаване на радиоактивни
материали, най- вече за медицински
цели.
Пиер също „закръгля“ нещата. Заедно
с един млад колега, Алфред Лаборд,
той поставя едната част на термодвойка в епруветка с бариев хлорид, а другата част - в епруветка с несепариран
барий и радиев хлорид. Те забелязват, че радиоактивната смес има с 1,5
°С по-висока температура от чистата
бариева сол. Вниманието на широката общественост отново е привлечено,
когато това открито през 1903 г. явление е превърнато от пресата в приложение за „реалния свят“, като напр. с
половин килограм радий да се задвижи кола за обиколка около Земята. Радият става пример за всички радиоелементи като източник на неизчерпаема
енергия (рог на изобилието). Той даже
заплашва да подкопае основния стълб
на науката на 19 век: законът за запазване на енергията. Тогава обаче този
закон е спасен от Ръдърфорд и Фредерик Соди с тяхното обяснение на радиоактивността като атомно разпадане.
Славата на радия нараства, когато обществеността научава неговата цена
(около 100 000$ за грам) и способността му да разрушава туморните клетки. Болници търсят как да получат
грам за терапия с негов сноп или да
съберат радон, неговия газов дъщерен
продукт, в тънки тръбички, които да
се имплантират хирургично в раковата тъкан. Същите кристали, които Рьонтген карал да светят с х-лъчи, могат
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да светят и от радиоактивност. Малко количество радий и малко от тези
кристали, смесени към боя, правят боята да свети на тъмно. Тази светеща
боя се прилага в циферблатите на ръчни часовници, светлинни часовници и
дори върху костюмите на танцьорки
от нощни клубове. A пък богаташите
могат да си пийнат светещи коктейли.

112

Изглежда разнообразието от радиоактивни медицински разковничета е
безкрайно: пасти, пластири, в кални
процедури, в инхалатори, в питейна
вода и т.н. А това, че някои хора са
пострадали от това излагане на радиоактивност, се приемало като недостатък на продуктите. Опасността не
е разкрита за обществеността до двадесетте години на миналия век, когато
в Ню Джърси някои работници, които нанасяли радий върху циферблата
на часовници, умират. Те поглъщали
токсични количества радиоактивен
материал, тъй като при работата си изтънявали с език четките, с които нанасяли светещата боя. Но още през 1900
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г. опасността вече е била известна в
тесен кръг, когато Бекерел получава
изгаряне на кожата след носене на тубичка радий в джоба на жилетката си,
а Пиер Кюри нарочно, с цел проверка
за въздействието на лъчите, си прави
подобно изгаряне. Някои лекари били
предупредени за такива клинични
последствия от прилагане на радия в
дерматологията.
Макар Кюри да не са били бедняци,
както някои митове го твърдят, те изглежда са давали за работата си и за
дарения на радий всичко, което им е
оставало от заплатите, както и от значителната награда, която получили,
а именно половината от Нобеловата
награда за 1903 г. 1903 г. е третата година, през която е дадена Нобелова
награда, но значителната сума, която
получават наградените, я прави забележителна от самото начало. Първата
награда по физика е дадена през 1901
г. на Рьонтген.
През 1900 г. на Пиер му е предложена
професура в Женева, но той отказва,
понеже не иска да прекъсне работата
си с това преместване. Вместо това,
той приема една малка катедра в Университета на Париж, където основното
му задължение е да обучава по физика
студенти по медицина. Привлекателността на този пост е по-добрите условия за лабораторна работа. По това
време Мария не би могла и да мечтае
за професура, но все пак и е разрешено да стане ръководител на лабораторията на мъжа си. През 1905 г. Пиер
е избран за член на Академията. Три
години преди това, когато бил на 43
години, той е отхвърлен. Нещо оби-

чайно било за такъв сравнително млад
кандидат да бъде отхвърлен.
Малко след получаването на новата
работа и лабораторни удобства, трагедията ги връхлита. През 1906 г.,
излизайки от работна среща, Пиер е
блъснат и убит от теглен от кон фургон. Мария е дълбоко съкрушена, но с
присъщата си упоритост тя решава да
продължи работата. Съчувствието на
обществеността кара ръководството
на Сор- боната да я повиши, като поеме професорското място на загиналия
съпруг.
Към края на първото десетилетие
на 20 век тя е отхвърлена за член на
Академията, вероятно защото е жена.
След това тя никога повече не кандидатства. Даже са-мостоятелната Нобелова награда по химия през 1911
г. едва допринася за намаляване на
враждебността към нея. (Лайнъс Полинг и Джон Бардийн са единствените други изобщо, които получават две
Нобелови награди.) Но накрая нейните безкористни усилия да помага
на ранени войници през войната, или
просто забравата с времето, слага край
на неприятелското отношение.
Първата световна война
(1914-1918 г.)
Лекарите веднага оценяват значението на рентгеновите лъчи в медицината за диагностика (и терапия). Военните хирурзи са ентусиазирани да
имат „апаратура за рентгенови лъчи“.
Такава апаратура е използвана във
военните болници по време на Италиано-Абисинската война (1896 г.),

Гръцко-Турската война (1897 г.), Британските кампании в Тирах и Хайбер
Пас (1897 г.), както и в Судан (1898 г.),
на борда на аме
рикански кораби в Испанско-Американ- ската война (1898 г.), в Бурската
война (1899 г.), Руско-Японската война (1905 г.), Балканската война (191213 г.) и вероятно във всеки друг конфликт от онова време, когато поне
една от воюващите страни е технологично развита. [6].
Ясно е обаче, че медицинското приложение на рентгеновите лъчи има ограничение, свързано с необходимостта
от специална апаратура, както и от
обучен персонал. Даже и в най-големите градове се намират много малко
места с подобен капацитет. Не е ясно
защо този толкова полезен метод не е
намерил веднага широко приложение.
Може би заради тежките и неудобни
за работа стъклени фотографски плаки, нестабилните рентгенови тръби и
други технологични трудности. А възможно е и защото лекарите и физиците се движат в различни кръгове и
професията медицински физик изисква време за развитие и утвърждаване. Кюри разбира от известен френски
радиолог, че рентгеновата апаратура
е рядкост в армейските медицински
групи, а съществуващите „рядко са в
добро състояние или в добри ръце“.
[7].
Едва по онова време медицината започва да се променя от занаят, на
който се на-учават от някой опитен
лекар, в професия от обучавани в университети специалисти, желаещи да
използват най-новите инструменти.
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Липсват организации за запознаване
с новостите. Каквото и да е обяснението за много ограниченото използване
на рентге-новите лъчи в медицината,
твърдението на Мария в книгата й от
1921 г. Радиологията и войната, че в
предвоенен Париж е имало изключително малко радиолози, звучи изненадващо, даже и да е вярно. [8]. Само
много по-големият брой случаи на
ранени през Първата световна война
стимулира необходимостта за повече
радиологични групи.
Грижите за ранените са се считали
подходящи за жени. Но в житейския
опит на Мария дотогава няма нищо,
което да я е подготвило за задачата,
с която тя ще се заеме през войната.
Силното й обществено съзнание обаче, подсилено от факта, че радият се е
оказал скъпоценно медицинско средство, я кара да впрегне науката и технологията в полза на човечеството.
Радият не дава възможност за прилагане на бойното поле, но рентгеновите
лъчи от години са показали важността
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си при такъв тип рани, каквито стават
през война.
Да придобие необходимите познания по апаратурата за диагностиката
с рентге нови лъчи е малка стъпка за
Мария. Но пък да намери финансиране, да се бори с бю-рокрацията, да намери апаратура и превозни средства
за нея, да докара технологията на бойното поле, както и да направи всичко
това като жена в едно мъжко общество
е било гигантски скок за нея.
Главните военни участници вече използват рентгенови лъчи, в първите
години на войната бързат да обучат
персонал и да екипират военните болници. Кюри обсъжда само положението във Франция в книгата си, но можем
да приемем, че проблемите, с които
тя се е сблъскала, са били навсякъде.
Тя нарича френските радиологични
служби в началото а войната „потресающо неадекватни“. В началото тя
си осигурява работа като технически
директор на радиологична служба на
частна организация. След това превръща тази позиция в радиологична
група към Военната здравна служба. В
тази си роля тя отговаря за обучението на рентгеновия персонал и става
чест посетител на болници и спешни
отделения. Мария не само превозва
оборудването към тези места, но и го
пуска в действие и участва в изследването на ранени пациенти с рентгенови
лъчи - задача, в която въвлича и непълнолетната си дъщеря Ирен. Мария
дори се научава да шофира, нещо несрещано за жена в онези години, така
че дори се отказва да ползва шофьор.

Военните ръководители вече признават ценността на рентгеновите групи в
от-далечени болници. Но те реагират
бавно в осъзнаване на голямата полза
от такива мобилни станции близо до
фронтовата линия. Отначало смятат,
че ще са необходими само няколко такива станции. Но скоро научават, че
бързото и точно определяне на вида
на раната чрез рентгенови лъчи дава
по-добра сортировка. А благодарение
на това - и по-бърза и по-прецизна хирургическа намеса, както и по-бързо
възстановяване.
Частни лица дават много автомобили,
които са подходящи за мобилни станции, захранвани или от генератор,
или от мотора на колата. Професори
и инженери помагат да се монтира и
се настрои екипировката, докато съпровождащият екип на тази радиологична кола (наричана гальовно „малката Кюри“) се състои от лекар, техник
и шофьор, като всеки от тях би могъл
при необходимост да изпълнява и задачите на другите.

Една типична рентгенова станция
тежи около 100 кг без източника на
за¬хранване. Генераторите не могат да се стандартизират, защото във
Франция се използва и прав, и променлив ток, а напре¬жението е от
100 до 200 V. Всъщност, избраните за
фронтови болници здания често изобщо нямат електричество, което прави
и подвижните станции още по-необходими. Трансформаторът повишава
напрежението на рентгеновата тръба
до около 50 000 V, а рентгеновото изображение се прави с флуороскопия
и с фотография. За флуороско- пията,
която е предпочитана като по-бърза,
лекар гледа раната на пациента „в реално време“ на флуоресцентния екран. Рентгеновата фотография дава
постоянен запис на видяното, но изисква тъмна стая - обикновено в самата
кола.
Показателен за прогреса на рентгеновите тръби в новия век е коментарът
на Мария, че сега е достатъчна експозиция само от една секунда за получаване на рязко изображение. Към края
на войната в американската армия започват да използват тръби на Кулидж,
които имат по-висока точка на топене на волфрамовите си аноди, които
изместват старите платинови аноди
и така се получават по-тесни снопове
рентгенови лъчи. [10].
Опитните екипи са в състояние да
приемат пациенти само час след
пристига¬нето си на мястото, даже понякога и след половин час. За цялата
война някои коли правят рентгенова
диагностика на около 10 000 войника.
Костни травми са най-често срещани-
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те наранявания. Рентгеновите екипи
са информирани до известна степен за
опасността за самите тях от радиацията, особено по време на флуороскопия.
Те носят оловни престилки и ръкавици за избягване на дерматита.
Френските военни обучават няколко
стотици техници. Когато този брой се
оказва недостатъчен, Мария и Ирен
обучават още 150 жени, които преминават интензивен курс от 6 до 8 седмици в Радиевия институт в Париж. Не е
ясно как е приета тази новост - женитехници на бойното поле.
Статистиката, която Мария докладва в
книгата си за работата си през войната, е впечатляваща. Към края на 1918
г. Франция има повече от 500 стационарни или полустационарни и около
300 мобилни радиологични станции.
Има към 400 френски лекари-радиолози с технически персонал от 800
мъже и 150 жени. През последните две
години на войната почти един милион
войници са били изследвани с рентгенови лъчи.
Тази медицинска методика, която до
1914 г. се използва много скромно, става вез¬десъща четири години по-късно. Към края на войната никой хирург

не би и помислил да вади куршум, без
предварително да е точно локализиран. Тази забележително бърза промяна в поведението и практиката се
дължи особено много на усилията на
Мария Кюри. Но затова е трябвало да
има война, с нейната безпрецедентна
касапница на млади хора, за да подтикне към тази огромна животоспасяваща работа.
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Technologies – InfoTech)

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука продуцира документалният филм „Трагедия и слава“ посветен на
100 годишнината от Междусъюзническата война.
www.1913.nauka.bg
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Скандинавският „шахмат”
хнефатафл и легендата за
фризийското клане
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1732 г. шведският естественик
Карл Линей споменава в дневника на лапландската си експедиция, че местното население играе
нещо, бегло наподобяващо шахмат.
Забавлението носи латинизираното име „таблут”, тоест буквално „игра
върху дъска” и, също като шаха, е военна абстракция. Дъската е разделена на 9х9 квадрата, от които четирите
ъглови и централният представляват
„крепости”. Шестнадесет черни пула
или „московити”, разположени в четири групи по периферията на игралното поле, обсаждат девет бели или
„шведи”, първоначално разположени в центъра. Една от белите фигури е „крал”, чиято стартова позиция
е в централната крепост или „тронна
зала”. Играта е походова. Целта на белите е кралят да достигне до някой от
ъглите, където е в безопасност. Целта
на черните е да „убият” краля. Фигурите се придвижват по права линия и
само кралят има правото да преминава през центъра или да спира в ъгъл на
дъската. Фигурите не могат да се прескачат помежду си. Взимането на пул
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Автор: Манол Глишев
става, когато противникът го обгради
от две страни. Има и още правила, над
които продължават да се водят дискусии. Играта е относително лесна за усвояване и с далеч по-малко възможни
комбинации от класическия шах – и
въпреки численото неравновесие има
известен дисбаланс в полза на белите, „обсадени” фигури. Затова лапландците играят най-често серии от по
поне две игри пред своя шведски гост.
В наше време таблут е станал доста популярен и може да се играе както на

Игра на хнефатафл от шведски
каменен релеф, вероятно X в

фабрично произведена дъска, така и си позволи да мести фигури. Разбионлайн.
ра се, стига кралят да не е на война. В
„Пророчеството на Вьолвата” от СтаОписаната от Линей лапландска игра рата Еда самите блажени богове месс почти пълна сигурност произлиза от тят златни пулове във вълшебната
и е много близка до по-стари, средно- крепост Асгард (а ако се върнем към
вековни игри на дъска от Северна Ев- по-далечния паралел между Асгард и
ропа. На редица места във френски- Троя у Снори, евентуално бихме могли
те, немските и английските рицарски да търсим някаква близост дори с анромани от XII-XV в. персонажите от тичното вазово изображение на Ахил
Артуровия сюжетен цикъл играят шах и Аякс, играещи зарове).
– най-вероятно става дума за кръстоносно влияние в този вид текстове. Една от тези игри с пулове е сканди„Над шах мъдруват старци белобра- навската „хнефатафл” или буквално
ди” и в лагера на Карл Велики според „кралска дъска”. Хнефатафл се играе
„Песен за Роланд”. В по-изолирани най-често върху поле от 11х11 квадрата
райони като Уелс обаче дори през XV и целта отново е белият крал да избяв. героите от епоса продължават да иг- га от двойно по-многобройни обсажраят не шах, а „гуидбуил” (вж. напри- дащи черни пулове – от централната
мер „Сънят на Ронабуи” в „Мабиноги- „зала” към някоя от четирите ъглови
он”). В ирландски, уелски, английски „крепости”. Правилата, частично изи скандинавски ръкописи от XI-XIII вестни по сагови източници, позвов. се срещат описания на още някол- ляват да се заключи, че дисбаланс
ко различни обсадни игри върху дъс- почти няма. В хнефатафл обсадените
ка, които шахът постепенно измества бели фигури понякога условно се накато литературен детайл в описанията ричат „датчани”, което представлява
на придворни забавления и сюжетни интерес. Играта е популярна в т. нар.
мотиви (така например Пръдери, Пе- „епоха на сагите”, тоест X-XI в., а е споредур или Пърсивал може да играе менавана в извори от XIII столетие,
било уелски гуидбуил, било шахмат какъвто обикновено е случаят със сасрещу невидим противник на вълшеб- говата информация. Доколкото знаем
на дъска - конкретната игра зависи от от ирландски, уелски и английски оппроизхода на текста).
исания и миниатюри, хнефатафл доста прилича на гуидбуил, „фидхел” и на
Игрите на дъска с пулове заемат ва- т. нар. Aula Evangelii – един любопижно място в представите на средно- тен бенедиктински опит да се придаде
вековните скандинавци, що се отнася благочестив смисъл на забавлението
до приятно прекарване на времето. В в англосаксонските и англо-норманд„Песен за Харалд Хубавокоси” свита- ските манастири, като се припише на
та на краля не просто пие в двора му, играта набор от алегорични смисли.
но и го прави тогава, когато може да Знаем, че монашеските устави забра-
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няват подобни игри (забраната се разпростира и над шаха за тамплиерите).
Но нищо и никога не е пречело на добрите събратя на отец Тък усърдно да
се молят над дъската, пуловете и ключовете от абатската изба. Възможно
е някои от версиите на ирландския
фидхел да са включвали и зарове.
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Находките в предхристиянски погребения от Исландия и Норвегия относително често включват и комплекти
от фигури и дъски за хнефатафл или
подобни игри. Възможно е някои от
дяланите фигури и миниатюрни идоли от кост и бронз (особено популярният дизайн на седнал мъж, държащ
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раздвоената си брада) да са служили
едновременно като изображения на
божество, може би Тор, и на „крал“ в
игри, подобни на хнефатафл. Сакралността на играта е демонстрирана в
текстове от Старата еда, където боговете-аси играят на златна дъска, седнали на съдбовните си тронове, а след
разрушаването и възстановяването
на света новите богове намират същата дъска. Не е изключено на подобни
игри да е придаван известен религиозен смисъл, свързан например с предсказания или магическо предизвикване на изхода от сражение - това не
само е важна функция например на
Один, но е и донякъде подсказано в

Съвременна игра на хнефатафл/таблут, дъска 9х9 квадрата
http://nauka.bg
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названието на играта хнефатафл. Староанглийската дума “Hnaef” не само
означава „господар”, но е и лично име
(или прозвище, титла) на легендарен
персонаж. В изследването си “Finn and
Hengest” Дж. Р. Р. Толкин и Алън Блис
предполагат, че сюжетът на „Финсбургския фрагмент” и „Финсбургския
епизод”, кулминиращ с гибелта на
датчанина Хнеф в залата на фризите,
е функционирал като епически разказ
между VI и XI в. в Англия, а може би
и във Фризия. Толкин и Блис наричат
Обсадното положение на белите „дат- този разказ „Фризийското клане”.
чани” в хнефатафл позволява и един
съвсем пряк литературен паралел от Началните позиции на хнефатафл,
германското ранно Средновековие. самото име на играта и изричното
Стихове 1063-1169 в англосаксонския упоменаване на обсадените бели като
епос „Беоулф” съставляват т. нар. „датчани” позволяват хипотезата, че
„Финсбургски епизод”. По сюжет той играта следва незапазен скандинавсъвпада с „Финсбургския фрагмент” – ски вариант на същия епически сюзле съхранена самостоятелна епическа жет. Възможно е квазиисторическопоема, също на староанглийски език, то „Фризийско клане” от периода на
от която са запазени 48 стиха. Двата те- adventus Saxonum и разпадането на
кста разказват за датския вожд Хнеф, старите племени връзки от двете страобсаден заедно с дружината си в залата ни на Северно море през V-VI в. да е
на фризийския владетел Фин. Моти- оцеляло в Англия под формата на сповът за подновяването на стара семей- менатите два текста, а в Скандинавия
на вражда и битка или обсада на зала да се е превърнало в игра, която пък
е достатъчно устойчив, за да се появи е претърпяла собствено развитие. И
на много места, включително в „Сага не е изключено появата на гуидбуил,
за Вьолсунгите”. В случая интересно фидхел и Aula Evangelii на Британские тъкмо името на датския предводи- те острови от Х в. нататък да се дължи
тел: Хнеф, много вероятно близко до на вторично разпространение и тран-

БГ Наука организира научна конференция по повод 50-ти брой на сп. „Българска Наука“

БГ Наука

продуцира документалният филм „На Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
www.1912.nauka.bg
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уелската легенда „Сънят на Ронабуи“,
където рицарите на Артур надвиват
тогава, когато той печели играта на гуидбуил, но губят заедно с неговите неуспешни ходове. Изчезването на дъските за игри като погребални дарове с
покръстването на Скандинавия може
би е свързано не само с цялостно драматичното отношение на християните
към смеха, игрите и забавленията, но
и с това, че игрите на дъска са по-скоро асоциирани със старите богове.
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сформация на хнефатафл под викингско влияние, при вече изгубен спомен
за общия произход на скандинавската
игра и староанглийските наративи.
Уелсците и ирландците със сигурност
не са консуматори на англосаксонска
литература, но попиват много от обичаите на скандинавския нашественик;
датски и норвежки влияния над Британия и Ирландия бездруго са добре
засвидетелствани както сред келтите,
така и сред англосаксите.
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Разбира се, днес е невъзможно със
сигурност да бъде потвърдено или
отхвърлено предположението, че легендарният датски вожд Хнеф от англосаксонската епическа традиция, е
дал името си на забавната скандинавска игра. Но предвид огромния, двупосочен (и обикновено насилствен)
обмен на хора, идеи, институции и
материално богатство, осъществяван
през Северно море във викингската
епоха (IX-XI в.), не е изключено епосът и играта да са се оказали свързани по повече от един начин, а не само
чрез евентуален общ произход. Не е
невъзможно както рецитация на стиховете да е предшествала и изложение
на правилата на играта пред англо-
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скандинавските дворове (например в
Йорк), така и самата легенда да е ползвана като „обяснение” за произхода на
забавлението. Поезията и игрите на
дъска са част от придворната култура
на викингския период и не е трудно да
си ги представим комбинирани. Такава представа може да бъде единствено
спекулативна, но не е лишена от основание и би могла да послужи за осветяване на сложните и задълбочени
връзки между Англия и Скандинавия
в момент, в който новата, феодална
цивилизация, идваща откъм Франция, все още не е прекъснала съществуването на по-старата германо-скандинавска култура.
http://hnefatafl.net/indexe.html - линк
към правилата на играта на английски
език;
http://lutanho.net/play/hnefatafl.html
- линк към игра на хнефатафл онлайн.
Може да се играе и срещу компютъра,
и срещу реален противник в няколко
различни режима: размер на дъската
9х9 или 11х11 квадрата, при начален
ход на белите или на черните, според
предпочитанията.

admin@nauka.bg
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Възможности за приложение
на сугестопедията за формиране и
развитие на комуникативните умения
и управленската култура на морските
командни кадри като фактор за
безопасността на корабоплаването през
XXI век
(Иновации в морското образование на бъдещето)
Автори: Професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев, капитан I ранг о.р. *
Магистър Ванина Стоянова Бодурова **
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POSSIBILITIES FOR THE APPLICATION OF SUGGESTOPEDIA FOR
FORMING
AND DEVELOPING COMMUNICATIVE SKILLS AND LEADERSHIP
CULTURE
IN THE SENIOR NAVAL STAFF AS
A FACTOR FOR THE NAVIGATION
SAFETY
IN THE 21 CENTURY
(INNOVATIONS IN THE SEA EDUCATION OF THE FUTURE)

Abstract:
The International Maritime Organization and the European Commission for
Navigation Safety place the stress on the
safety culture of navigation as part of the
value system of the seamen. A priority
which has been gaining more and more
impetus since the Manila amendments of
the Convention STCW “1978/1995/2010”

The possibilities which have so far been
unused in the sphere of the preparation
of the senior naval staff can be found in
Illiya P. Peev*, Vanina S. Boduro- Suggestopedia, developed in the scienva**
tific work of Dr Georgi Lozanov. It is an
* Naval Academy “N. Y. Vaptsarov”, effective communicative method at the
Varna
level of the hidden reserves of the human
** Suggestopedic School “Science mind and human abilities. Suggestopedia
and Art Together”, Sliven
(Reservopedia) is a theory and practice
of the liberating-stimulating communicative pedagogy at the level of the hidden
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reserves of the human mind.
The purpose of the report is to present
a vision about the possibilities and effectiveness of the desuggestive system of
learning and teaching ( Suggestopedia)
of the Senior naval staff in order to form
and develop their communicative skills
and leadership culture as a factor for the
navigation safety of the 21 century.
As a result of the research three suggestions have been made:
To conduct a fundamental research in
the Navy Academy on the possibilities
of Suggestopedia for the formation and
development of communicative skills
and leadership culture of the Sea officers
from the Merchant Marine and the Navy
Force.
To develop a suggestopedic methodology for the preparation of the senior naval staff in the Navy Force and Merchant
Marine
To elaborate a long term strategic project
at the Naval Academy N. Y. Vaptsarov:
a critical analysis and possibilities for a
creative application of the experience
gained at the Centre of Suggestology and
Development of personality at the Uni-

versity of Sofia “St Kliment of Ohrid”, the
International Centre of Desuggestology
in Vienna and the Teacher Training Centre in Viktorsberg, Voralberg, Austria, all
of them created and directed by Prof. Dr
Georgi Lozanov.
Key words: Suggestology, Suggestopedia, Senior Naval Staff, Communicative
Skills, Leadership Culture,Navigation
Safety
Добротата
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цел
на
възпитанието:
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БГ Наука може да се използва като учебно помагало по история, физика, би-
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отношенията, особено определени
групи от хора като педагози, лекари.
Първата стъпка при обучението е
усмивката. В медицината има дума
за това – плацебо.
Усмивката е в основата на всичко.
Тя разтопява дори лошия човек.
Българите сме малко мнителни, но
усмивката все пак върши работа.
Защо да използваме мечове и ятагани,
когато можем да бъде миролюбиви?
Не може да има Сугестопедия,
ако няма Любов! Без Любов няма
Сугестопедия!
Use your brain and follow your heart!
Използвай мозъка си и следвай
сърцето си!
Това е Сугестопедия!
Професор д.м.н. Георги Лозанов,
д.м. (22.07.1926-06.05.2012), учен,
психиатър, психотерапевт, физиолог
на мозъка, педагог, създател на
Сугестологията и СугестопедиятаРезервопедията
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Въведение:
Педагогиката на висшето училище,
преподаването на психологията и научните психологически изследвания
във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” през 90-те
години на XX век и първото десетилетие на XXI век са свързани с редица предизвикателства, продиктувани

главно от смяната на парадигмата
за подготовката на командни кадри за
Българската армия, Военноморските
сили, Гражданския флот и Морската
индустрия. Извършва се нелек и продължителен преход от “Субект-Обектния” подход към “Субект-Субектен”
подход, който изисква промяна в мисленето, нагласите, аксиативната система, човешките отношения и поведението, мотивацията, инициативата,
креативността, дисциплината, отговорността, самостоятелността, лидерския модел и психическата закалка на
морските кадри. Измененията в стандартите и критериите към морските
кадри безспорно налагат нова визия
за методологията, дидактиката, методиката, теорията на възпитанието,
управленския стил и мениджмънта на
морските университети.
През последните 15-20 години се осъществи смяна на концепциите за войната и подготовката на войските за
асиметрични и високотехнологични
мрежово-центрични войни, разработиха се нови военни стратегии и доктрини в системата на НАТО, които
поставят в центъра интелигентната отбрана и интелектуалните способности
на военнослужещите, а това изисква
качествено ново отношение към кре-
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Международната морска организация (ИМО) и Европейската агенция
за морска безопасност (ЕАМБ) поставят акцента върху културата на безопасността на корабоплаването като
част от ценностната система на моряците, което придобива все по-голяма
актуалност във връзка с прилагането
на Трите пакета за морска безопасност (Ерика I, II и III) и Манилските поправки на Конвенцията STCW
‘1978/1995/2010.

професор д-р Георги Лозанов, която
е ефективен комуникативен метод за
скритите резерви на човешката психика и човешките способности. Сугестопедията (Резервопедията) е теория и
практика на освобождаващо–стимулиращата комуникативна педагогика
на нивото на скритите резерви на човешкия ум.

Целта на доклада е да представи визия за възможностите и ефективността от десугестивното обучение (сугестопедията) на морски командни кадри
за формиране и развитие на техните
комуникативни умения и управленската им култура като фактор за безопасността на корабоплаването през
Системата от психотерапевтични ме- XXI век.
тоди и психологически тренинги,
които се използват във ВВМУ „Н. Й. Мащаби ограничения: Изследвани
Вапцаров”, допринесе за издигане ав- са само психологическите и педагогиторитета на Морското училище като ческите аспекти на образованието във
водеща академична институция за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.
приложение на интерактивните методи на обучение и възпитание на ко- I. Приносът на ВВМУ „Н. Й.
мандните кадри на Военноморските Вапцаров” в приложението и
сили и Гражданското корабоплаване. развитието на интерактивни
педагогически и психологически
Всичко това направи психологията технологии в подготовката на
като учебна дисциплина по-атрактив- морските командни кадри
на и по-креативна, тя зае по-значимо Богатата история на Морското училимясто в професионалната подготовка ще от неговото създаване на 9 януари
на морските кадри от трите нива: уп- 1881 година до наши дни свидетелства,
равленско, оперативно, изпълнител- че в развитието му са заложени както
ско.
здрави образователни и възпитателни
традиции, така и новаторската интуиНеизползвани възможности до сега ция на академичния състав за непреза подготовката на морските команд- къснато обогатяване на психолого-пени кадри се съдържат в сугестопе- дагогическата практика с иновативни
дията, развита в научните трудове на методи, които са в тон с настъпващите
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ативността и творческите способности
на офицерския състав, развитие на човешкия потенциал и нови мисловни
модели на военните кадри.
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промени във времето и съответстват – ВОЛЯ (конация) като осъзната и
на растящите стандарти и изисквания несъзнавана същност.
към командните кадри.
Още през 1900 година Константин
Ако се доверим на мъдростта „Денят Кирков разработва жизнено важните
се познава от сутринта”, ще видим, проблеми за воинския морал и воинче още от зората си морското образо- ското другарство, за кохезията и екипвание в България е положено върху ността в работата на командирите, за
здрави темели и се развива на осно- вярата с нейните многостранни измевата на най-напредничавите психоло- рения – вяра в собствените сили, вяра
гически и педагогически концепции. в оръжието и средствата за спасяване,
Голям духовен заряд се съдържа още вяра в командирите и другарите. Клюв първия български учебник по воен- човата дума тук е солидарност: солина психология и педагогика, ласкаво дарност и доверие към оръжието; сонаречен с позабравената вече дума лидарност и доверие към другарите,
„Записки по военна педагогия” [4], солидарност и доверие към началникойто е издаден през 1900 година и ците.
изпреварва аналогични американски
и европейски издания с четвърт век. Висока международна оценка получаАвтор на учебника „Записки по воен- ват изходната етическа мисъл на Конна педагогия” е издаден от ентусиази- стантин Кирков за войната „Войната е
рания капитан от артилерията Кон- зло, но с такова зло се защитава добростантин Христов Кирков, възпитаник то”, както и неговите възгледи за главна Артилерийската инженерна акаде- ните нравствени идеали на войника и
мия в Торино, Италия. Учебникът на офицера – вярата и Отечеството.
капитан Кирков по военна педагогия
бързо печели не само национално, но През 1912 и 1913 година учебникът на
и международно признание, като на- Константин Кирков два пъти е издамира приложение в руски и западно- ван на руски език от Военно-научното
европейски военни училища. В края общество на Русия „Общество ревнина XIX век и началото на XX век Кон- телей военных знаний”:
стантин Кирков разглежда военното - Кирков К. Записки по военной
обучение като взаимодействие и хар- педагогике (психология, обучение
мония между три основни компонента и воспитание). – СПб.: Издано при
в рамките на триадата:
содействии общества ревнителей
1) Душевен (психичен), когнитивен военных знаний, 1913. – 386 с.
компонент – УМ, център на - Кирков К. Записки по военной
нравствената природа на човека;
педагогике. СПб., 1913.-214 с.
2) Психо-соматичен и афективен - Кирков К. Записки по военной
компонент – ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА;
педагогике. Ч. III. [Спб., 1912], 172 с.
3) Волеви (конативен) компонент
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Капитан-лейтенант Тодор Д. Цицелков е началник на Морското училище
през 1935 г. за 7 месеца. По-късно е назначен за началник на Морската учебна част. Той преподава Военна психология и други дисциплини в Морския
отдел на Военното на Н.В. училище
В Първата световна война Констан- (1937-1939), по това време Морско
тин Кирков е началник на Българския училище е дислоцирано в гр. Созопол.
военноморски флот – Беломорска,
Черноморска и Дунавска флотилии, Тази хубава традиция, старшите на18.01.1914-12.05.1919 г. На генерал чалници да дават личен пример в
Константин Кирков дължим идеята за развитието на военната психология и
интегративния характер на мор- педагогика, завещана ни от генерал
ското образование и подготовката на Константин Кирков и капитан-лейтеофицери за Военноморските сили и нант Тодор Цицелков, продължава и
Търговското корабоплаване по единна в новата история на Морско училище.
методика и единни учебни програми, През 1969 година в Трудове на училиблагодарение на което ВВМУ „Н. Й. щето началникът на ВНВМУ „Н. Й. ВаВапцаров” се развива като уникална пцаров” адмирал Дичо Узунов заедно
морска академия.
с началника на катедра „Обществени
науки” капитан I ранг доц. д-р Иван
За плодотворността и приложимостта Урумов (03.04.1934 - 07.03.2003) изна Записките по военна педагогия на дават студията „Психологически осногенерал Константин Кирков в облас- ви на военната дисциплина” [13], коятта на морското образование говори то продължава да се използва и днес в
още един уникален факт: през 1938 подготовката на курсантите.
година капитан-лейтенант Тодор Д. През 80-те години на XX век в учиЦицелков издава Записки по военна лището по покана на адмирал Дичо
педагогия за III специален клас на учи- Узунов и капитан I ранг доц. д-р Иван
лището [14], в основата на които са пе- Урумов гостуват руските учени от Мосдагогическите записки на Константин ковския военен университет генерал
Кирков. Авторът капитан-лейтенант професор д.п.н. Александър ВасилеТодор Цицелков изрично подчертава вич Барабанщиков и полковник про[14], че се е ползвал от Военна педаго- фесор д.пс.н. Николай Фьодорович
гия на професор д-р П. Цонев от 1934 Феденко. Техните учебници и моног., Военна етика и военна педагогия на графии по военна педагогика и военна
подполковник Коцев от 1933 г. и Воен- психология бързо намират радушен
но обучение на полковник Кирков от прием и обогатяват опита в обучение1917 г.
то и възпитанието на курсантите – Ва-
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За ценността на Военната педагогия на
Константин Кирков говори и фактът,
че неговите книги високо се оценяват
и продължават да са актуални и през
XXI век в образователните програми
на Министерството на отбраната на
Руската федерация.
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пцаровци, част от трудовете им са пре- мерс и направи апробация на позиведени на български език.
тивната психотерапия като нов психологичен метод. Доцент Реммерс
Последното десетилетие на XX век и е ученик на автора на метода Позипървото десетилетие на XXI век раз- тивна психотерапия, професор д.м.н.
витието на Военната психология и Носрат Песешкиан д.м. (18.06.1933 –
Военната педагогика във ВВМУ „Н. 27.04.2010), президент на ГерманскаЙ. Вапцаров” се характеризират с два та академия по позитивна психотеражизнени процеса, които протичат пия и транскултурална психиатрия.
успоредно:
1) Първи процес: Своеобразен Методът на позитивната психотерапия
Ренесанс преживяват позабравени във е позитивен психодинамичен метод с
времето български научни концепции центрове и институти в повече от 20
за военното обучение и възпитание. страни по света. Новото психологично
Преиздадени са уникалния учебник направление, интегриращо източната
от 1943 година по Военна психология и западната култури, със своите хума(Психология на боеца) на професор нистични, транскултурални, психод.н. Спиридон Казанджиев [3], в динамични и интерактивни методи,
който е включена студията „Силата бързо допадна на морската аудитория,
и кризите на човешкия дух във която е отворена към иновациите.
военната психология на Спиридон
Казанджиев” и учебника на полковник През 2002 година, т.е. десет години,
Христо Гюлмезов от 1905 година след като се внедри методиката на
„Войската и нейната психология” професор Носрат Песешкиан в мор[7], в който са включени съвременни ското образование, беше издадена и
изследвания за автора и българските едноименната монография по позивоенно-психологически и военно- тивна психотерапия [10].
педагогически традиции.
2) Втори процес: Педагогическата През последните две десетилетия в
практика се обогатява с нови възгледи съвременната психологическа и педаза човека и семейната му система, гогическа практика във ВВМУ „Н. Й.
за
човешките
взаимоотношения Вапцаров” се внедриха нови учебни
и работната среда на човека, за дисциплини „Психология на безопасусъвършенстване
на
менталните ността на корабоплаването”, „Оргаспособности на човека през новото низационно поведение”, „Психология
хилядолетие.
на управлението на корабния екипаж,
„Психология на екстремалното повеПрез месец декември 1992 година във дение”. С чувство на законна гордост
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” по покана на трябва да подчертаем, че във ВВМУ
професор д.пс.н. Илия Пеев гостува „Н. Й. Вапцаров” с признателност и
немският учен доцент д-р Арно Рем- преклонение се отнасяме към тради-
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циите, които създаде в Република България професор д.ф.н. Георги Йолов
Тодоров (1927-1998), който у нас положи основите на Психологията на
екстремалното поведение на човека,
като се стремим да съхраним и развиване неговите идеи за екстремалното
поведение, личността на моряка и моряшкото семейство, др. [1, 2].

кът „Военно лидерство (психологически ракурс)” във второто си преработено и допълнено издание през 2007 г. е
удостоен с наградата за наука „Варна”
[8].
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” внесе значителен принос в световното морско военно и гражданско образование чрез
прилагане на психотерапевтични
методи на подготовка [9] и разширяване на дидактическия комплекс от
интерактивни методи на обучение, респективно чрез внедряване на
Система от тренингови методи на
подготовка, които бързо допаднаха
на курсантите и офицерите, обучаващи се в Морско училище.

За приноса на професор Георги Йолов
в развитието на екстремалната психология и за други негови големи научни
и педагогически заслуги, с Решение
на ФС на Философския факултет
на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
взето с Протокол № 7 от 28.06.2010
г. посмъртно му беше присъдено
званието “Почетен професор на
Философския факултет”.
Вече е натрупан повече от 20 годишен
опит в използване на психологическиПовече от 20 години във ВВМУ „Н. Й. те тренинги в подготовката на курсанВапцаров” успешно развиваме лидер- тите и офицерите от ВМС. По предлоската подготовка на курсантите, сту- жение на студентите от първи курс,
дентите и офицерите. Първият в Ре- обучаващи се в специалността „Мепублика България учебник по военно ниджмънт на водния транспорт”, през
лидерство има две издания. Учебни- 2012 година беше разработен и издаден
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първия в света Психологически практикум: Психологическият тренинг във
водния транспорт [11]. В изпълнение
на най-новите изисквания на Конвенцията STCW ‘1978/1995/2010, внесени
с т.н. Манилски поправки, предстои
нелеката, но предизвикателна задача,
за прилагане на психологическите тренинги и в обучението на студентите от
всички граждански специалности във
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. На основата
на натрупания опит се открояват още
по-примамливи психологически и педагогически технологии, базирани на
откритите от професор д.м.м. Георги
Лозанов д.м. Сугестология и Сугестопедия – Резервопедия или казано по
друг начин – Десугестивно обучение.
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II. Ролята на сугестопедията като
сугестология на педагогическата
практика
за
откриване
на
менталните
резерви
и
разширяване
резервните
възможности на личността и
силата на подсъзнанието
От най-ранните етапи в развитието
на човешката цивилизация до наши
дни главната загадка за човека си
остава човешкият мозък и менталните (лат. mentalis – умствен; психичен,
душевен; mens, mentis – ум, разум мисъл) възможности на човека. От самата зора на човечеството продължават
да се търсят начини както за нарастване на умствения потенциал, така и за
телесно и духовно изцеление, за разрешаване на тежки личностни и социални проблеми, а също и за манипулация на човешкото поведение. Поради
тази причина познанията и изследва-

http://nauka.bg

нията върху мозъка и човешкото поведение векове наред са оставали тайна
и продължават да бъдат най-дълбока
тайна и приоритет на ограничен кръг
от мъдреци, пророци, апостоли, месии, адепти, медиуми, оракули, магове, шамани, екстрасенси, специални
служби и конспирации, посветени в
тайни общества, секти и религиозни
общества, др. Менталността на човека
продължава да бъде свързвана с мистиката, парапсихологията, езотериката, окултизма, гаданията, магиите,
пророчествата, ясновидството и мн.
др.
В различните културни традиции са
разработвани множество техники за
въздействие върху мозъка на човека
и неговите интелектуални способности: шамански ритуали и сеанси; обреди, вярвания и митове; поличби и
предания; обет, заклинания и клетви
(Хипократова клетва, Военна клетва, Клетва за вярност и пр.”); култови
практики и обреди; баяния и врачувания, които са известни с множество
алтернативни рими; молитва; съзерцание; просветление; озарение; медитация; мантри; автогенен тренинг
и релаксация; хипноза; транс; екстаз;
йога; психотехники; трансперсонални
състояния; пътешествие в други светове и други времена; система за психофизиологическа саморегулация и пр.
Въздействията върху психиката чрез
изброените техники стават на фона
на специално подбрани сугестивни
атрибути: музика и ритми, огън, заклинания, картини, икони, игри, талисмани, танци, ритуали, формули на

ободряване и формули на внушение, внушение; мотивирано внушение; пахипнеми (формулите при хипноза) и радоксално (негативно) внушение; по
др.
време на естествен сън или в полубудно състояние, в релаксирано състояЦентрално място сред този богат ние; пряко внушение; постхипнотичарсенал от психотехники заема вну- но внушение и др.
шението, което намира един по-завършен израз в модерната наука Сугес- Внушенията са могъщи позитивтология.
ни средства на лечебното изкуство,
но те могат да бъдат и много опасСугестологията (Suggestologia, от ни за човешкото здраве, поведение
лат. Suggestio – внушение и гр. Logos – и личностно развитие. При непреднаука, учение) се определя като дял от пазливи, безкритични, безотговорни
психологичната наука, в който се раз- и некомпетентни въздействия, могат
работват проблемите на внушението да причинят тежки деформации в чо[12, 15].
вешкото поведение, да доведат до непоправими личностни разстройства,
Внушението (лат. Suggestio – вну- тежки страдания, включително до агшение) в психотерапията се опреде- ресия, автоагресия и суицид.
ля като целенасочено психично въздействие върху отделни лица или За наша национална гордост българгрупа хора, възприемано пасивно, без ският учен, психиатър и психотерасъпротиви и критична оценка, както певт професор д.м.н. Георги Лозанов
се казва - на доверие. Във внушение- от средата на 50-те години на XX век
то, респективно във самовнушението започва да търси безопасни пъти(автосугестията) се съдържа огромна ща за разкриване на скритите резерви
психична енергия, която обаче може на човешкия мозък (ум) чрез внушеда играе положителна и отрицателна ние и хипноза като негова най-зароля в човешкото поведение. Внуше- вършена форма и поставя началото
нието е предпоставка за възпитанието на науката Сугестология. За целта
и психическата закалка, за личностно- Министерството на народната просвето развитие и самоактуализацията на та и Българската академия на науките
личността [12, 15]. Най-завършената основават през 1966 година Научноформа на внушението е хипнозата.
изследователския институт по Сугестология, чийто директор в продължеВ науката и психотерапевтичната ние на почти 20 години (1966-1985) е
практика са известни разнообраз- професор Георги Лозанов. Той също е
ни видове внушения [12]: вербал- създал и ръководил Център по Сугесно (словесно) внушение - с речево тология и Развитие на Личността към
въздействие; зрително внушение; СУ „Св. Климент Охридски“, Междуконтекстуално внушение; косвено народен Център по Десугестология
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във Виена, Международен Център
за Обучаване на Преподаватели във
Викторсберг и Форалберг, Австрия.
http://dr-lozanov.com/
http://dr-lozanov.com/bg/bg1.htm
http://dr-lozanov.com/en/en1.htm
http://suggestology.org/suggestopedia/
http://www.suggestopedia-bg.info/bg/
suggestopedia/georgi-lozanov.html
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Заедно със създаването на института по Сугестология, д-р Георги Лозанов въвежда през 1966 година за пръв
път категорията сугестопедия, което прави в статията „Сугестологията - път към хипермнезия в учебния
процес. Методика на Сугестопедията”, публикувана в списание „Народна Просвета”, С., кн.№ 6. Една година
по-късно по време на Международната седмица по психосоматична медицина в Рим, доктор Лозанов съобщава същия термин на английски
език – suggestopedia. В издадената
през 2005 година книга „Сугестопедия – Десугестивно обучение. Комуникативен метод на скритите в нас
резерви” [5] професор Георги Лозанов
пояснява: „Използвах този термин
на английски език за първи път през
1977 г. (Suggestopedia and memory,
Proceedings of the International
Psychosomatic Week, Rome, 1967, 535539). С публикуването на този нов термин аз неволно си създадох трудности,
защото нямаше традиционно стабилна дефиниция и трябваше постоянно
да обяснявам. След основните научни публикации нямах възможност до
сега да опиша по-разбрано за всички
за какво всъщност се отнася. Сега ще
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се опитам в следващите страници на
тази непретенциозна книга да запълня част от тази голяма празнина.” [5,
с. 11].
Създателят на Сугестологията и Сугестопедията проф. д-р Георги Лозанов
превръща научните търсения в тези
области в своя най-важна жизнена
мечта (http://www.suggestology.eu/)
„Аз имах мечта. И тази мечта
настойчиво ми шепнеше, говореше,
крещеше:
“Има
метод,
има
форма
на
комуникация за “заключени богове” и
за “хипнотизирани души, повярвали в
своето нищожество. Има! Има!”
Този метод, тази форма на комуникация ще промени нещата. Ако това стане, всички ще се учим и ще се развиваме много по-бързо и по-творчески...
и с радост... Тогава талантите няма да
бъдат толкова далеч от нас. Ние ще ги
разбираме и приемаме, а може би някои от нас ще се изявят също като таланти.”
Ръководен от тази силна мечта, младият лекар д-р Георги Лозанов започва
активна практическа работа за прилагането на психотерапевтични методи
в медицинската практика с особен акцент върху внушението (сугестията).
През 1963 година д-р Лозанов дейно
участва в издаването на „Ръководство
по психотерапия”, като изготвя втората глава „Внушение (Сугестия)” [15, с.
47-91], с което основателно се гордее,
защото представя много случаи от терапевтичната си практика с използва-

не на сугестия. Книгата е издадена под от този език преди обучението. За
ръководството на професор д-р Ема- пръв път тя се е докоснала до профенуил Шаранков (1903-1997).
сор Георги Лозанов чрез своята майка Иванка Димитрова, преподавател
Още тогава Провидението е белязало по френски език от катедра Френска
с щастлив знак младия автор на тео- филология в Софийския университет
рията и практиката по сугестия. Едва “Климент Охридски”, която ръководи
ли някой от авторския колектив на група от 15 души от различни възрасти
Ръководство по психотерапия [15] е и професии. Групата участва в експепрогнозирал, че само след 3 години римент, организиран от професор Лоще се случи толкова значимо събитие занов , в който се прави успешен опит
в българската психотерапевтична на- със запомнянето на 1000 френски
ука, което да изправи на крака Науч- думи за един ден. Успехът е 98%! Това
ния съвет на Педагогическия институт слага началото на Института по сугес“Тодор Самодумов” през 1966 г., когато тология при БАН, на Сугестологията
40-годишният тогава д-р Георги като наука за внушението, на СугесЛозанов представя създадената от топедията като нейно приложение в
него Сугестопедична методика педагогиката.
за обучение по чужди езици. http://www.public-republic.com/magaСлед впечатляващата презентация zine/2012/06/92442.php
на д-р Лозанов известният български http://www.roumena.net/
психиатър професор д-р Емануил h t t p : / / w w w . 2 4 c h a s a . b g / A r t i c l e .
Шаранков пророчески възкликва:
asp?ArticleId=1180613
– Колеги, танете прави, тук става
нещо голямо за България. Идва нова Сугестопедичната
методика
за
педагогика!
обучение по чужди езици бързо намира
признание в целия свят като единствено
Пояснение:
по рода си голямо българско дело в
Случаят се предава, както по интервю- световната педагогика, национално
то с професор д-р Георги Лозанов във и световно богатство, практикувана
в. „24 часа” от 10 януари 2012 г., така и в университети като Оксфорд и
по публикуваните на 14 юни 2012 г. спо- Сорбоната.
мени на Румена Шиндлер-Коларова,
член на Съюза на швейцарските Благодарение на силната жизнена
писатели и на Писателския съюз в мечта на младия изследовател д-р
Женева. Румена Шиндлер-Коларова Георги Лозанов, Сугестологията и
преди 47 години лично е обучавана по Сугестопедията стават главната
“Системата Лозанов” като курсистка тема и на неговата дисертация за
в група, която проговоря италиански присъждане на научната степен
език за един месец, без никой от „Доктор на медицинските науки”.
участващите в нея да е имал представа Дисертацията е защитена 12 януари 1971
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година в Украйна пред Заседанието на
терапевтическия съвет на Харковския
медицински институт по неврология и
психиатрия. Официални опоненти на
дисертацията на д-р Георги Лозанов
са трима учени:
1. Профессор д.м.н. Илья Захарович
Вельвовский (1899-1981);
2. Професор заслужил деятел на
науката
д.м.н.
Нина
Павловна
Татаренко;
3. Професор А. И. Зильберштейн;

през 1971 година професор Георги
Лозанов издава своята монография
„Сугестология” [6], която е планирана
като първа част на фундаменталните
научни изследвания.

Справка:
Лозанов,
Г.К.
Суггестология
и
суггестопедия. „Психиатрия” (14.767).
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра
мед.н.: Спец. 14.767 / Лозанов Г.К.;
Харьк. мед ин-т. - София: 1970. - 64 с.:
граф. Библиогр.: с. 62-64.
Монографията „Сугестология” от 1971
г. на д-р Георги Лозанов е една от найНепосредствено
след
успешната уникалните научни творби в България
защита на докторската си дисертация, в и света, затова ще си позволим един
резултат на продължителна, мащабна и кратък обзор за нейното създаване и
задълбочена експериментална работа съдържание. Предговорът към монов Института по сугестология и много графията е написан от академик Сава
български училища, първи в света, Цолов Гановски (1897-1993), автори-
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Академик Сава Гановски започва
предговора с факта, че монографичният труд „Сугестология” на д-р Георги
Лозанов е „първата в световната литература книга, посветена на създаденото у нас сугестопедична направление”
[6, с. 15]. Монографията е резултат на
продължилите близо две десетилетия
изследвания в областта на сугестологията и сугестопедията, през който период авторът прави сполучлив преход
от медицинското към педагогическото
прилагане на сугестопедията. Академик Сава Гановски подчертава факта,
че сугестопедията представлява сугестологично направление в педагогиката. Авторът първоначално създава сугестопедията на основата на
откритите от него сугестивни резерви
на паметта, а по-късно и на цялостната личност в учебния процес.
Монографията слага началото на науката Сугестология в България и света, като тя е базирана на множество
експериментални опити и теоретични
проучвания През 1978 г. ЮНЕСКО изпраща в България 25 експерти от различни страни, които да разучат и оценят метода сугестопедия, разработен
от проф. д-р Георги Лозанов. В резултат, ЮНЕСКО признава и препоръчва

образователна система сугестопедия
за разпространение в целия свят, което е едно голямо признание за българската наука и за таланта на професор
Геуорги лозанов.
В основата на метода стои схващането, че човешкият мозък разполага с
неизползвани резерви за усвояване
на информация. Тяхното разкриване,
спомага за многократно по-бързото и
ефективно учене, отколкото при традиционната педагогика – по позитивен и спонтанен начин, без стрес, напрежение или умора, а чрез умствена
релаксация и ненапрегната концентрация и с помощта на изкуството.
Съдържанието на сугестологията е отразено в седем глави в монографията в
обем 520 страници, в които професор
Георги Лозанов разглежда сугестологията в нейните многостранни житейски прояви, като задълбочено проучва
още първите опити със сугестивна хипермнезия, внушена хипермнезия, опитите със запаметяване на 100 чужди
думи в един сеанс (рекордът на метода на д-р Георги Лозанов е запаметяването на 1000 нови думи на
френски език за един ден), психоаналитичните концепции на Зигмунд
Фройд, социометрията и психодраматичната парадигма на Джейкъб Леви
Морено и др. Повече от 1000 литературни източника са използвани от автора, за да се проучи сложната природа на внушението и внушаемоста, в т.ч
учението на Иван Петрович Павлов
за висшата нервна дейност (носител
на Нобелова награда за медицина и
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тетен учен педагог и философ с международна известност, член на Президиума на БАН, Директор на Института
по педагогика и на Института по философия, Президент на Международната федерация на философските дружества, Председател на 5-ото Народно
събрание (11 март 1966-26 юни 1971).
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физиология за 1904 година), физи- та с повече от 30 години. Това обаче е
ологични и дисоциационни теории, предмет на други изследвания.
идеомоторни и условнорефлекторни механизми, първична, вторична и
третична внушаемост, хипнозата и пр.
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Специално внимание професор Георги Лозанов отделя на съзнаваната
и несъзнавана психическа активност,
средствата на внушението в практиката, антисугестивните бариери и психическите съпротиви.
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Централно място в монографията
заемат въпросите на сугестопедията
като експериментален метод на сугестологията и сугестопедичното направление в педагогическата практика.
Именно тези въпроси са поставени в
основата на новата монография, която излезе през 2005 година „Сугестопедия – Десугестивно обучение. Комуникативен метод на скритите в нас
резерви” [5]. Тази книга е била замислена още през 1971 година като втора част на Сугестологията, но поради
много превратности на съдбата след
като преживява върха на научната си
слава и признание в България професор Георги Лозанов е бил принуден
десетки години да живее и твори в
чужбина, което забавя излизането от
печат на втората част на сугестология-

Сугестопедия - десугестивно обучение.
Комуникативен метод на скритите в
нас резерви [5].
Десугестопедията е изкуство - непре-

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
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смекчава агресивните тенденции в
учениците и им помага да се адаптират
към обществото.
5. В случаите на функционални
заболявания
или
функционални
елементи на органични заболявания
се
наблюдава
значителен
Втората монография на професор психопрофилактичен
и
Георги Лозанов от 2005 година психотерапевтичен ефект.
„Сугестопедия
десугестивно
обучение” [5] дава отговор на Какво
се
използва
при
въпроса: „Сугестопедия – какво е сугестопедията?
На
основата
това?”, определяйки я като наука за на
резервния
сугестопедичен
резервните възможности на ума и комплекс, който се освобождава от
неизползвания потенциал на мозъка Сугестопедично-десугестопедичното
главно към обучението, която доказва, обучение, в хода на сугестопедичната
че човешката личност има много по- работа се активират фактически и
високи възможности, отколкото е влияят на обучението следните
прието в масовата обществена норма. фактори [5, с. 201-202]:
1. Класическо изкуство.
Професор Георги Лозанов разкрива 2. Плацебо.
особеностите
на
резервния 3. Парасъзнание.
сугестопедичен комплекс, който 4. Релаксация под формата на
се освобождава от Сугестопедично- успокоение.
десугестопедичното обучение [5, с. 5. Периферни възприятия.
35]:
6. Достоверност на източника на
1. Паметовите резерви, резервите за информация.
интелектуални дейности, резервите за 7. Двуплановост в предоставянето на
креативност и резервите на цялостната информация.
личност се отварят. Ако не освободим 8. Интонация и ритъм на речта.
многостранния резервен потенциал, 9. Инфантилизация в смисъл на
не можем да говорим за сугестопедия. увеличено доверие и възприемчивост.
2. Обучението винаги е съпроводено 10. Псевдопасивност.
с ефект на релаксация или поне без 11. Престиж.
усещане за умора. Ако по време на час 12. Множествена личност.
учениците се изморят, не можем да 13.
Вибрираща
релаксативна
говорим за сугестопедия.
методология.
3. Сугестопедичното обучение винаги 14. Нови имена и биографии.
е приятно преживяване.
15. Песни.
4. То винаги има благоприятен 16. Смях.
образователен
ефект,
като 17. Специфична глобалност.
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къснато вибриращо, адаптирано изкуство [5].
Suggestopaedia – Desuggestive Teaching.
Communicative Method. On the Level of
the Hidden Reserves of the Human Mind
[16].
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18. Златни сечения.
19.
Насочена
неманипулативна
комуникация. Съществуват и още
някои други фактори. Разбира се,
всички цитирани фактори са важни.

сп. Българска Наука брой 74

Какво е най-същественото, без
което няма сугестопедия? От
особено значение е и обучението
на преподавателя, без което не е
възможно [5, с. 202-203]::
1. Да се подаде огромен материал.
2. Материалът да бъде глобалнопарциално структуриран.
3. Като специалист и като личност
преподавателят
трябва
да
има
много висок престиж (да внушава
надеждност и доверие).
4.
Преподавателят
трябва
да
притежава, а не да имитира,
стопроцентово
очакване
на
положителни
резултати
от
десугестивното обучение.
5. Да обича учениците си (разбира
се, не сантиментално, а като човешки
същества и да ги учи с лично участие в
системата от игри, песни, класически
тип изкуство и радости.
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Сугестопедията
(и
нейното
десугестивно прилагане) е метод на
отваряне на резервите на ума
чрез любов към човешките
същества. Всички други прийоми,
които бяха описани, са свързани
с
оркестрация,
но
необходима
оркестрация.

Non), които са открити, систематизирани и описани от професор д.м.н. Георги Лозанов и могат да бъдат открити на неговия сайт:
http://dr-lozanov.com/bg/7_zakona.
htm
1) Любов
Добре известно е, че нищо хубаво на
този свят не е постигнато без любов.
Любовта е и важно условие за достигане до резервите на психиката. Любовта създава спокойствие, доверие и
допринася за престижа на учителя в
очите на учещите се и така отваря пътищата към разкриване на психичните резерви на личността. Любовта не
може да се изиграе, тъй като учещите
ще го усетят. Но не бива да се разбира и като някакво сантиментално настроение, тъй като това отношение
провокира отрицателни реакции. Тя
трябва да се усети като искрена любов
към човешкото същество. Не съветваме никой учител да започва работа
на нивото на резервите без човеколюбие. Би било по-добре да почака докато преосмисли общуването в учебния
процес от тази позиция.
В сугестопедията, любовта на учителя
към учещите може най-добре да се
илюстрира чрез образа на родител,
който учи детето си да кара
велосипед, без то да може да каже в
кой момент родителят му го придържа
или не.

По същият начин учещите в
Сугестопедията (Десугестивно обуче- сугестопедичния процес най-често
ние) Резервопедия е изградена вър- не съзнават кога учителят им ги
ху седем закона (Conditio Sine Qua подкрепя. Например, по време на
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Тази метафора илюстрира качеството
на психологическата връзка между
учител и учещ, която много напомня
на връзката между майката и детето.
Примерът с велосипеда използван тук
се фокусира онази черта на Любовта,
която е свързана с грижовната
подкрепа на учителя, предложена
внимателно на учещите. Грижа, която
те с желание приемат, защото не им е
натрапена. Така те се чувстват сигурни.
Любовта, заедно с останалите закони,
създава
необходимата
радостна,
искрена и високо мотивираща
концентративна релаксация. Това
състояние
се
характеризира
с
умствена релаксация и ненапрегната
концентрация. То изисква спокойствие,
вътрешна увереност и доверие.
При тези условия на положителни
емоции, творческата интелектуална
дейност и глобализирания учебен

процес се отличават с липса на
умора. Принципът на радост и
концентративно
спокойствие
се
прилага чрез система от игри и
смях, чрез нагледните материали,
които са не толкова илюстративни,
а стимулиращи по характер, както и
цялостната организация на учебния
процес.
2) Свобода
Когато има Любов, има и Свобода.
Свободата дава възможност на учителя
да упражни своята лична преценка
и да взима решения, за да може да
приспособи сугестопедичната система
към личните особености на всяка
група. Тя също позволява на учещите
да изберат дали да вземат участие
в някои дейности като например
песни, игри и т.н., които може да не
допадат на тяхното разположение.
Във всеки момент те са абсолютно
свободни да излязат от стаята, стига
да не пречат на работата на групата.
Принципът на свободата е един от
основните елементи, които отличават
сугестопедията от хипнозата. При
хипноза, хипнотизираният не може
да избира, да действа свободно,
спонтанно, да прекъсне процеса,
за да направи нещо, освен ако
хипнотизаторът не му е наредил.
Свободата дава възможност на учещия
се да се вслуша във вътрешния си глас
и да избере своя собствен път към
резервите на психиката в различните
моменти на процеса на обучение.
Свободата не се диктува от учителя, тя
е спонтанно чувство у учещия се. Това е
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всички етапи от сугестопедичния
цикъл в чуждоезиковото обучение
т.е. в етапите на производство на
речта – въведение, разработки и
представяне (етап, в който учещите се
изразяват по- свободно и творчески),
учителят ги води деликатно като
ненатрапчиво ги поправя така,
че те дори не си дават сметка, че са
поправяни. Учителят просто произнася
правилно сгрешения израз по такъв
нежно сугестивен начин, че те дори
не разбират, че са допуснали грешка.
Грешките никога не се обсъждат на
място и учителя с нищо не дава да се
разбере, че учещия трябва да се старае
повече.
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усещане, че те не се подчиняват на една
методика, а са свободни да се включват
с радост като дават израз на своите
личностни черти. Т.е резервопедията
не е натиск, а напротив, тя отваря
вратата към личностна изява.
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е въпрос на обучение и практика.

Сега учещите са способни да усвояват
учебния материал, поне два до три пъти
и до пет до десет пъти по-бързо и подобре от резултатите в традиционните
методики, с благоприятен ефект върху
3) Убедеността на преподавателя, здравето и възпитанието. В бъдеще
че нещо необикновено се случва този ритъм на усвояване може да се
Състоянието на увереност , че увеличи многократно.
нещо необикновено, различно от
обществената
сугестивна
норма Учителят, който използва сугестопедия
непременно се случва, води до трябва да бъде добре запознат с
състояние на вдъхновение у учителя. резултатите от другите съвременни
Това вътрешно тържество се отразява методи, за да може да има правилна
във периферните перцепции на преценка. Очакванията на учителя
учителя, които се възприемат и се се отнасят както към неговите/
създават у учещите. Това, което е от нейните собствени способности да
особена важност е, че тази нагласа е активира резервите на учещите, така
спонтанно създадена от състоянието и към способностите на курсистите
преподавателя и учещите се щастливо да учат на резервно ниво. Тези
резонират, най- често несъзнателно. очаквания се усещат от курсистите
Така се създава така наречената чрез периферните перцепции и
десугестивна връзка на нивото на подсъзнателните сигнали, които се
резервния комплекс. Майсторството излъчват от гласа, изражението на
на учителя е в улесняването на лицето и цялото не словесно поведение
този комуникативен процес на на учителя. Поради автентичността на
резонанс.
Естествено,
известни тези сигнали и невъзможността те да
сугестивни влияния са неизбежни бъдат изиграни от учителя, учещите
във всеки комуникативен процес. ги възприемат без колебание. Това
При Резервопедията, обаче, дори автоматично води до разкриване на
най-малкият натиск или настояване резервите. Това е един взаимен процес,
от страна на учителя е пречка в този при който очакванията на учителя
процес. Той (тя просто общува на оказват влияние върху очакванията
границата на неизползваните резерви на учещите, т.е. очакванията създават
на мозъка) ум в съответствие със очаквания и това става естествено,
седемте закона на Резервопедията. По спонтанно без какъвто и да е било
този начин, курсистите имат чувството, натиск.
че те постигат всичко сами; помощта
на учителя е само една протегната ръка
4) Многократно увеличен
на приятел. Разбира се, това общуване учебен материал
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по всички предмети, не бива да има
разделение между елемента и цялото.
Елементите не бива да се преподават
и изучават изолирано. Например,
думите, граматиката, не съществуват
отделно от езика, а са част от речта.
Всяко цяло е част от по-голямо цяло и
така до безкрай.
От друга страна, тази концепция се
основава на някои изследвания върху
функционирането на мозъка, според
които частите на мозъка съдържат
информация за целия мозък. Можем
да допълним, че според трите основи на
сугестологията, човешкото същество
реагира като цяло и възприема
дразнителите в тяхната комплексност.
Това е още едно доказателство, че
елементите не съществуват отделно, а
винаги като част от цялото. От гледна
точка на философията съществува
великата теория, че цялото е в частта
и частта е в цялото. Те са неделими.
Няма изолирани части. Ето защо,
при ученето, елементите трябва да
се учат заедно с цялото. Глобалното
дава допълнителни нюанси на
елемента. Атомът отразява законите
на Вселената и Вселената е в атома.

Когато това условие се спазва в
педагогиката, резултатите са подобри. Няма опит да се изолира
елемента със сила. Условието цялочаст, част-цяло, част чрез цяло, където
водещо е цялото е един от факторите,
които допринасят за хармонизиране
5) Цяло - Част, Част – Цяло; Частта на учебния процес. Майсторството на
чрез Цялото
учителя се състои в решението, което
Когато се преподава новият материал той или тя трябва да вземе за това кое
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При
сугестопедията
учебният
материал, който се представя на
учещите се за единица време трябва да
бъде най-малко 2 до 3 пъти (пъти, не
проценти) по-голям от обема материал,
представен според съществуващата
норма от други методи. Например,
учебният материал в едномесечен
чуждоезиков курс трябва да бъде
поне два пъти повече от един типичен
подобен курс. В същност, такъв курс
за начинаещи ще се състои от 2000 до
2500 лексикални единици, усвоени за
100 учебни часа без домашна работа,
което със сигурност надвишава
установената норма. Тази пропорция
се отнася и за останалите предмети.
Ако традиционната норма се промени
с времето, след няколко години или
поколения, сугестопедичният курс
също ще трябва да се промени заради
постоянния стимул на еволюцията.
Като се има предвид, че голям
брой национални и международни
експертни комисии потвърдиха, че
методиката има психопрофилактичен,
психохигиенен и възпитателен ефект,
повече от ясно е, че не бива да позволим
учебния материал да намалее.
Ако в рамките на сугестопедията
учебният материал се придържа към
традиционните граници, това само би
фиксирало и засилило обществената
сугестивна норма за ограничените
възможности на човешкото същество.
По този начин еволюцията би се
забавила.
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6) Златната Пропорция
Златната
пропорция
разкрива
законът за хармония във Вселената,
на който всеки сугестопедичен процес
трябва да се подчини. Хармонията
създава хармония и преодолява
психичния хаос, често провокиран
от
традиционната
педагогика.
Хармонията е основен фактор в
преподаването и усвояването на такъв
голям учебен материал за кратък
период от време. Връзките между
частите и цялото са в златна пропорция
в сугестопедичния процес на общуване.
Способността за учене се подобрява,
когато учебния процес умело открива
правилния баланс между ритми,
интонации, емоционални стимули,
т.н.
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7) Приложение на класическото
изкуство и eстетиката
Класическото изкуство и естетиката
се използват в сугестопедията като
особено ефективни медиатори на
неманипулативната комуникативна
сугестия поради тяхната способност
да излъчват безброй неспецифични
стимули,
които
подхранват
изобилието от периферни перцепции,
незабелeжими за съзнанието.
Сугестопедичното изкуство създава
условия за състояния на оптимална
психорелаксация и хармония, които
помагат да се създаде състояние на
спонтанно повишена възприемчивост
и да се стимулира способността да
се разкрият психичните резерви в

http://nauka.bg

приятна атмосфера. То помага да се
достигне до състояние на вдъхновение
и да се отклони вниманието от „болното
място”, където има страх, свързан с
ученето. Класическото изкуство се
въвежда чрез специално подбрани
произведения
на
класическата
музика, песни и арии, литературни
произведения,
репродукции
на
шедьоври
на
изобразителното
изкуство и т.н.
III. Иновации в морското образование
на бъдещето - възможности на
сугестопедията
за
развитието
на комуникативните умения и
управленската култура на морските
командни кадри като фактор за
безопасността на корабоплаването
през XXI век.
Новата мисия на психологията през
XXI век е да катализира надпреварата
на идеи и технологии, личностна
промяна и разширяване границите
на
човешките
възможности,
утвърждаване на позитивното мислене,
превенцията на психичното здраве.
Всичко това напълно хармонира
със същността и въздействието на
сугестологията и сугестопедията върху
личността, което ни дава основание
да издигнем следната хипотеза:
Новата мисия на психологията в
системата на морското образование
и водния транспорт по-пълно ще
се реализира чрез по-широкото
приложение на интерактивни методи
на подготовка на морските командни
кадри,
включително
използване
възможностите на сугестологията и

ХУМАНИТАРИСТИКА

Изхождайки
от
интегрираното
обучение
във
ВВМУ
„Н.
Й.
Вапцаров” на командни кадри за
Военноморските сили и Търговското
корабоплаване,
откриваме
две
важни групи предизвикателства към
нашето мислене, които ни заставят
интензивно да внедряваме иновации
в морското образование в бъдещето:
1) Първата група предизвикателства
са свързани с ролята на човешкия
фактор във водния транспорт. Сред
морската общественост е известен факта, че 90 % от авариите и катастрофите произтичат от „Човешкия фактор”,
което се явява основна заплаха за безопасността на корабоплаването. Този
тежък проблем е следствие от конфликта между условията на работа на човека на море и неговите психофизиологически възможности!

tional Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for
Seafarers – Международна конвенция
за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на
моряците) и Морската трудова конвенция от 2006 година (The ILO’s Maritime Labour Convention – MLC ‘2006)
поставят редица нови изисквания към
моряците от трите нива и корабните
екипажи, което отваря нови предизвикателства пред морското образование.

В най-голяма степен новите критерии
към морските командни кадри, които
произтичат от посочените документи,
са свързани с техните лидерски качества и управленски умения. Предвижда се въвеждането на нови видове подготовки на командния състав, в
т.ч. навици на лидер, работа в състава
на екип, овладяване и управление на
екипажите в екстремални ситуации
на море и в пристанищата, оценка на
За да се отстрани посочения конфликт риска, вземане на решение, умение за
е нужно да се оптимизират способ- командване на екипажа, стила на раностите на човека на борда на кораба бота и пр.
чрез обучение и създаване на условия
за безопасна експлоатация на кора- Очакванията на Международната
бите чрез използване на стандартни морска организация са, че подобрявапроцедури и формиране на висока нето на психофизическите качества на
култура на безопасност в корабопла- моряците и техните компетенции ще
вателните компании. Резултатите от позволи да се намали аварийността по
морското обучение се явяват навиците вина на човешкия фактор на 40% до
за практическо използване от кораб- 70%.
ния екипаж на теоретическите знания 2) Втората група предизвикаи добрата морска практика, получена телства са свързани с характера на
в морските университети.
съвременните войни, отличаващи се
с асиметричност, нелинейност, интеМанилските поправки на Конвенци- рактивност, което изисква нови каята STCW ‘1978/1995/2010 (Interna- чества на офицерите. Възникна по-
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требността от новата концепция за
интелигентна отбрана (Smart Defence)
и смяна на мисловните модели и методи, от разкриването и внедряването на
по-продуктивни стратегически принципи, модернизиране на обучението и
възпитанието на военните кадри.
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От офицерите се изисква да притежават сложен комплекс от качества,
сред които водещо място заемат [9]:
Простор,
широта,
дълбочина,
мащабност и критичност на мисленето;
Изобретателност,
творчество,
прозрение, озарение;
Развита интуиция, способност за
трезва преценка на ситуациите и
адекватна реакция на непредвидени и
несиметрични заплахи;
Новаторско мислене, бързина на
мисълта и действията;
Комуникативност и интерактивност;
Умения за работа в екип и групово
вземане на решения;
Съчетаване на йерархичния подход с
нейерархичния подход;
Висока
управленска
култура
и
способности
за
работа
в
многонационална
среда,
транскултурален подход;
Способност за интеграция и синергия,
умения да осъществят координация с
процесите на командване, планиране
и изпълнение, чрез интеграционните
системи.
Прилагането на сугестологията
и сугестопедията в морското
образование би ускорило достигането
на новите цели в обучението и
възпитанието на морските командни
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кадри. Назряла е потребността от
едно цялостно проучване върху
приложението на интерактивните
методи в морското образование и
обогатяване на тяхното съдържание
чрез сугестопедичната методика.
Изводи и предложения:
Извършеното проучване позволява
да се направят следните изводи и
предложения:
1) Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
да
се
проведе
фундаментално
изследване върху възможностите
на сугестопедията за формиране
и развитие на комуникативните
умения и управленската култура на
морските офицери от Търговското
корабоплаване и Военноморските
сили.
2) Да се разработи Сугестопедична
методика за целите и нуждите на
морските командни кадри, която
ще бъде естествено продължение
и
развитие
на
Системата
от
психотерапевтични
методи
и
психологически тренинги, които се
използват във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
и които допринесоха за издигане
авторитета на Морското училище
като водеща академична институция
за приложение на интерактивните
методи на обучение и възпитание на
командните кадри на Военноморските
сили и Гражданското корабоплаване.
3) Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” да се
разработи дългосрочен стратегически
проект на тема: Критична оценка и
възможности за творческо прилагане
в морското образование опита на
Центъра по сугестология и развитие
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При работата върху проекта да се използват и оценките на 25 членната
международна експертна група на
ЮНЕСКО от 1978 година за влиянието
на сугестопедичната методика върху
здравословното състояние на обучаващите се и тяхната успеваемост и направените Препоръки на ЮНЕСКО за
прилагането на Сугестопедията като
по-висш метод на обучение в сравнение с традиционните дидактически
методи.
В състава на Експертната работна група
на ЮНЕСКО са включени 19 експерта
от Канада, САЩ, Франция, Унгария,
Полша, ГДР и Румъния и 6 експерта
от България, които през периода 1116 декември 1978 година са проучили
на място в София ефективността от
приложението на Сугестологията/

Сугестопедията
в
българското
образование. Справка: Journal of Suggestive Accelerative Learning and Teaching, Volume 3, Number 3, Fall 1978.
Като партньори на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров” в проекта да се привлекат:
Международната морска организация
(ИМО);
Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ);
Международната
асоциация
на
морските университети (IAMU);
Световния морски университет в
Малмьо, Швеция.
Проектът да има отворен характер, в
него да участват и други заинтересовани морски университети и институции.
На основата на оценката и натрупания
опит да се извърши задълбочен SHOTанализ на подготовката на морски кадри, като се предприемат практически
стъпки за изграждане във ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров” Международен методически център по интерактивни образователни технологии, сугестология
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на личността към СУ „Св. Климент
Охридски“, Международния център
по десугестология във Виена и
Международния център за обучаване
на преподаватели във Викторсберг
и Форалберг, Австрия, създадени и
ръководени от професор д.м.н. Георги
Лозанов.
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и десугестивно обучение, адаптира- Гановски. София, Издателство „Наука
ни към стандартите на съвременното и изкуство”, 1971, 520 с.
морското образование.
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Монография.
София,
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Предложените иновации и проекти са с. ISBN 954-509-221-1.
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ние на бъдещето.
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